
Protok61 nr 512016 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 1 sierpnia 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyIo sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.30. 

Wsp6lne posiedzenie staiych Komisji Rady Miejskiej w Serocku otworzyl 
Wiceprzewodnicqcy Rady Miejskiej J6zef Lutomirski i poinformowal, ie w posiedzeniu 
Komisji uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni: Gabriela Ksiqkyk, Agnieszka Oktaba 
i Kazimierz Sosnowski; lista obecnohci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym 
Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goBcie (lista 
obecnohci- zalqcznik nr 2). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Zapoznanie ze Strategiq Rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock na lata 20 16-2025. 
2. Sprawy rdhe.  

Do zaproponowanego ponqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono Bdnych uwag, porqdek 
zostd przyjqty bez uwag. 

1. 
Zapoznanie ze Strategiq Romoju gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,OtrzymaliBcie Paristwo projekt strategii. Proponujq, abyBmy ograniczyli siq do zglaszania 
uwag do projektu strategii." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bariczyk 
,,PracowaliBmy nad dokumentem od 19 stycnia 2016r. Odbylo siq pienvsze spotkanie 
warsztatowe z trzema grupami. Kolejne spotkanie mialo miejsce 23 lutego 2016r., gdzie 
prezentowaliBmy wyniki spotkari warsztatowych. Po drugim spotkaniu nastqpilo bardzo d u o  
mian  w dokumencie. Dokument ewaluowal w doBC znacznym stopniu. Jedynym negatywnym 
aspektem bylo to, 2e za kaidy razem nie spotykaliBmy siq w tym samyrn osobowo zespole. 
Kiedy opracowuje siq dokumenty z udzialem spoleczenstwa, kiedy jest grupa radnych, 
przedstawicieli poszczeg6lnych Srodowisk, jak rowniez mieszkaricow gminy, moina 
powiedzieC, ke ile gl6w, tyle pomyslow. Praca nad dokumentem strategicznym polega na tym, 
aby spotykak siq w duiych zespolach i dyskutowak na temat kierunkbw rozwoju jednostki 
samorzqdu terytorialnego. Po spotkaniu 23 lutego 20 16r. byl wyznaczony termin do 1 0 marca 
2016r. na zglaszanie uwag. Ostateczne w6wczas brzrnienie dokumentu przekazaliSmy do 
Urzqdu w kwietniu 2016r. Po przekazaniu ostatecznej wersji dokumentu wplynqlo do nas 
bardzo duko uwag. Dotyczyiy one zar6wno brmienia cel6w strategicnych, cel6w 
operacyjnych. Uwagi dotyczyly doprecyzowania kierunk6w dzialari. 10 maja 2016r. odbylo siq 
spotkanie z przedstawicielami Urzqdu, podczas kt6rego przedyskutowaliBmy poszczeg6lne 
cele, brzmienie cel6w strategicznych, celow operacyjnych, kierunkbw dzialh. Osoby 
z poszczeg6lnych Brodowisk podawaly brmienie konkretnych cel6w wedlug oczekiwari 
danego Srodowiska, m.in. dotycqce rozwoju sportu. Przedstawiciele oSwiaty m6wili 
o doposaianiu szk61, prowadzenia r6inego rodzaju zajqC. Uwagi te wpiywaly do nas. Po 
spotkaniu w dniu 10 maja po raz kolejny nanieSliBmy uwagi do dokumentu wg oczekiwari 



spoleczehstwa. Niezaleinie czy autorem danej uwagi jest radny czy dyrektor szkoly, wszyscy 
Pahstwo jesteicie mieszkaricami gminy. Traktujemy to na takiej zasadzie, ze uwagi wpiynqiy 
od mieszkahc6w. To co wsp6lnie zostaio wypracowane otrzymaliicie Pahstwo w ostatecznym 
bmmieniu w materialach na komisjq. 
Jako firrna zewnqtrzna jesteimy autorami tego dokumentu w rozumieniu zebrania wszystkich 
danych, zredagowania. Niernniej jednak dokument strategia rozwoju jest Pahstwa dokumentem 
a nie naszym. Jest to strategia rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock. Dlatego nie mozemy 
lekcewaiy6 uwag mieszkahc6wY potrzeb i oczekiwati mieszkahcow. To co zostaio wniesione 
do dokumentu i byly wsp6lne glosy podczas spotkah, kt6re odbywaiy siq na etapie 
opracowywania dokumentu, zostaio w tyrn dokumencie zamieszczone. Trudno m6wiC 
o dobrych i zlych pomyslach. Jako firma zewrytrzna nie moiemy Pahtwu narmci6 kierunkbw 
rozwoju, niezaleinie jakie one bqdq. 
Pienvotna wizja rozwoju byla bardzo nowoczesna, idqca w kierunku innowacyjnoici i sensu 
stricte gospodarczemu rozwojowi. Podczas kolejnych spotkah to ewaluowaio jednak 
w kierunku rozwoju i podtrzymania potencjaiu turystycznego." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Pierwotna wizja byla wizjq gminy Serock jako Doliny Krzemowej. Moie jest to dobry pomysl, 
dobry kierunek, ale bardzo wizjonerski. Podczas nastqpnych spotkah wspblnie z osobami, kt6re 
przychodzily na spotkania doszliimy do wniosku, ze moke jest to daleka przyszloiC, 
niekoniecznie do osiqgniqcia na dzien dzisiejszy. Nie odchodziliimy bezpoirednio od 
innowacyjnych rozwizpan i o tym jest mowa. Pojawia siq inkubator roinych pomysl6w, 
roinych nowoczesnych form na terenie Pdstwa gminy. Mimo wszystko zeszliimy jednak 
troche bardziej na ziemiq i stwierdziliimy, ze tq strategiq musimy opracowaC na miaq bardziej 
dzisiejszych czadw i skupiliimy siq na poprawie jakoici iycia mieszkahcow na takiej zasadzie, 
zeby stworzy BwiadomoiC a w konsekwencji moze bqdziemy myile6 bardzo wizjonersko. SQd 
tez pewnie taka duia r6inica miqdzy pienvszym spotkaniem, gdzie proponowaliimy Pahstwu 
pewnego rodzaju wizjq, misjq, kierunki rozwoju a tym, co w konsekwencji Pahstwo 
otrzymaliicie. Jezeli chodzi o wszelkiego rodzaju zmiany, nie bylo tak, i e  coi zupelnie 
wyrzucaliimy i uznawaliimy, ze nie ma to sensu, ale mimo wszystko sugerowaliimy siq 
wczeiniejszymi pomyslami, tylko moie one sq w rnniej ostry spos6b pokazane. Opieralismy 
siq bardziej na tym, zeby dojiC maiymi kroczkami i te male kroczki p o k d  w strategii a nie 
od razu pokazaC jakii skok, kt6ry dla niektcirych mieszkahcow moze by6 plaszczyznq obcq, nie 
do osiqgniqcia." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Baric~yk 
,,Nie ma w tym dokumencie rewolucyjnych zmian. Tam jest jui  poczqtek nowej idei, jak np. 
inkubator nowych idei, o kt6rym mowa w wizji. Pewne kwestie byly przedyskutowane podczas 
tych spotkari. Niewaine co zapiszemy w dokumencie strategii, zapisanie czegoi na kartkach 
nie oznacza, ze zostanie to zrealizowane. Paristwo przede wszystkim musicie siq z tym 
utozsamia6. By6 moie bardziej zasadnym jest by6 moze zaszczepianie powoli pewnych 
nowych pomysl6w, pewnych nowych ideologii na rozwoj gminy niz nagle robienie jakichi 
rewolucji. Oczywiicie ocena jest po Pahstwa stronie. Pahstwo jako radni bqdziecie ten 
dokument akceptowad, wprowadza6 pewne zmiany. Aktualnie dokument jest upubliczniony 
i do 5 sierpnia jest ostateczny termin do wnoszenia uwag do projektu strategii." 

Radny Krzpztof Borikowski 
,,W momencie, gdy podjqliimy decyzjq o rozpoczqciu prac nad strategiq rozwoju gminy, bylem 
tego ogrornnym entuzjastq, poniewai uwaixn, ke tego typu dokument moze uksztaitowaC wizjq 
rozwoju gminy na lata. MoBe jednoczeinie zgodnie z nazwq dokumentu wyznaczaC te cele 



ambitnie, t n .  tak, aby w jakiS spos6b uloiyd dobrq Scieikq inwestycyjnq, Scie2kq dochodzenia 
do pewnych celow i przyczyni siq do tego, Be nasza gmina bqdzie jeszcze bardziej siq rozwijaC. 
DoSC aktywnie staralem siq uczestniczyd w spotkaniach dotycqcych prac nad strategiq, 
z@aszaC pewne pomysly. Z przykroiciq stwierdzam, ze wiqkszoiC tych pomyslow nie zostal-a 
uwzglqdniona. Jest to moja wizja w tyrn zakresie. OczywiScie majq Panie racjq, ze nie jest to 
wizja jednej osoby, jest to wizja spolecze6stwa. Niemniej nie zgodzq siq z tym, co Panie 
powiedzialy, ie strategia musi by6 tylko i wylqcnie zlepkiem rbknych pomysl6w, idei, &by 
kakdego zaspokoid. Dla mnie strategia to jest dokument Pana Burmistrza, radnych, 
z uwzglqdnieniem wszystkich uwag spoleczenstwa. ZostaliSmy wybrani przez mieszksuic6w, 
reprezentujemy mieszkanc6w i kaidy z nas startowal z pewnym programem, z pewnymi 
celami, kt6re bylyby do osiqgniqcia. Niestety w tej strategii tego nie widzq. Nie m6wiqy2e jest 
ona zla. Dla mnie odzwierciedla ona stan obecny, pokazuje to tempo, w kt6rym siq rozwijamy, 
bo Serock siq rozwija. Panie doskonale pokazaly w strategii przyrost mieszkahcbw, 
sprowadzajq siq do naszej gminy nowi mieszksuicy, jesteSmy atrakcyjni dla przedsiqbiorcow, 
czyli rozwijamy siq. OsobiScie od strategii oczekiwalem tego, ze Psuistwo wesprq nas w tyrn 
rozwoju, poprzez kompleksowq analizq zaproponujq pewne dzialania, kt6re pozwolq nam 
wykorzystaC ukryte szanse. W chwili obecnej odnoSnie przedsiqbiorczoSci, pomijarn analizq, 
kt6ra skupia siq na wymienieniu podmiot6wy ktore siq u nas znajdujq i w gruncie rzeczy 
skupione sq tylko na turystyce, nie ma informacji o wiqkszych firmach, o strefie dzialalnoici 
gospodarczej. Sq to tylko og6lne informacje. Nie widzq w strategii celdw w formule smart, tzn. 
zeby byly specyficzne, mierzalne, osiqgalne, osadzone w czasie. W tyrn momencie 
metodologicznie niekt6re elementy tej strategii nie podobajq mi siq. 
Nie zgodzq siq z tym, co Pani powiedziala, ke zostala ona o 180 stopni zmieniona, zgodzq siq 
z tym, ze ewaluowala, jest przebudowana. Dla mnie pod@ala ona pewnq Bciekkg kt6ra zostala 
rbwniez przez Panie, poprzez wstqpne rozmowy zweryfikowana. 
Skupiam siq na gospodarce, strefa dzialalnoSci gospodarczej bardzo mnie dotyczy. Chcialbym, 
aby w Serocku zostala ona jeszcze dodatkowo wzmocniona. Moim zdaniem Serock to nie tylko 
turystyka, jest to nasz ogrornny atut, oczywiScie nie mozemy go zaniedbywad, jest to nasz filar, 
na kt6rym mozemy oprzed nasq gminq, ale to wcale nie omacza, ze nie mozemy d@yC do 
tego, Beby by6 jeszcze bardziej nowoczeini. Przykladem moie by6 to, co wsp6lnie z Paniq 
Dyrektor Melion planujemy, aby zmodernizowaC nasze szkoly w sieci Swiatlowodowe. 
Dlaczego przedsiqbiorstwa z terenu gminy nie mogq wejSC w tego typu dzialalnoSC? Nie m6wiq 
o tym, aby w Serocku robiC od ram drugq Dolinq Krzemowq. Zupelnie nie o to chodzi i jest to 
nierealny pomysl. Mamy pewne atuty. W licmych mailach, ktore do Psuistwa kierowalem 
staralem siq je wska-. Mamy przedsiqbiorcow, kt6rzy interesujq siq energetykq odnawialnq 
a jednoczeinie w Jab4onnie mamy jeden z najwiqkszych oSrodk6w, kt6ry bqdzie siq tq dziedzinq 
zajmowad. M o a a  pr6bowaC wykorzystad tego typu aspekty. Tych aspektbw w szerszym 
kontekScie jest zdecydowanie wiqcej. Kr6tko podsurnowujqc, chcidbym powiedzied, ze 
w zakresie dziaialnoici gospodarczej moim zdaniem wyglqda to slabo. 
Dodatkowq kwestig kt6rq chcialbym poruszyC jest brak kluczowej analizy, kt6ra jest niezbqdna 
w strategii. Na bazie danych, ktcire PAstwo otrzyrnaliScie z Urzqdu i tylko opracowaliicie 
i przedstawiliicie, brakuje mi wizji przyszloici na 10 lat, jak bqdzie mienida siq liczba 
mieszkatic6w, jakie plany, jakie dzialania bqdq konieczne w tyrn zakresie. Dla mnie podstawq 
jest to, o czym pisdem do Pahstwa w jednym z maili, ze jeieli mamy obecnie 13 tysiqcy 
mieszkAc6w i tempo przyrostu na poziomie 10% i to tempo od trzech lat jest stale, to za 10 lat 
bqdziemy mied ponad 30 tysiqcy mieszksuic6w. W tyrn momencie powinniSmy zwrbcid uwagq 
na to jakie kluczowe inwestycje powinny by6 wykonane. OczywiScie nie sq to rzeczy, kt6re 
musq by6 wykonane, sq to rzeczy wariantowe, ale nam pozwala to zwr6ciC uwagq 
i zaplanowad w przyszloSci pewne Srodki finansowe w tyrn zakresie. 



Brakuje mi r6wniek jednej rzeczy zwiqzanej ze sportem. Wydaje mi siq, ke nasza gmina jest 
doSC mocno usportowiona i moja wizja rozwoju Serocka jest te8 zwiqzana ze sportem, 
w szczeg6lnoSci, i e  jest to naturalny trend. Moim zdaniem inwestycje w trwalq infrastruktuq 
sportowq czy powipmie dobrych trendow w tyrn zakresie tez jest kluczowe, dlatego ze 
osobiicie chcialbym Beby do Serocka SciqgaC ludzi najbardziej aktywnych, z pomyslami, 
dobrze zarabiajqcych, poniewai dziqki temu podatki zostanq w gminie a za te podatki bqdziemy 
w stanie zrealizowak zaproponowanq przez Paristwa strategiq i zrobiC duke inwestycje, kt6re 
mamy w najblizszej przyszloSci do zrealizowania." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bar i c~k  
,,Jeili chodzi o Pana uwagq dotyczqcq rozwoju sportu, znajduje siq to w dokurnencie strategii- 
cel operacyjny 3.5- Budowa kapitah spolecznego poprzez sport i rekreacjq. WSrod kierunk6w 
dzialati mamy: 
- rozwijanie r6inych dyscyplin sportowych i stale podnoszenie ich poziomu, w szczegblnoSci 
poprzez opracowanie i wdr-ie programciw ich rozwoju, 
- szerokie propagowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz prowadzenie pracy 
wychowawczej w spolecznoici lokalnej, zwlaszcza wirbd dzieci i mlodzieiy, 
- aktywizacja sportowa wSr6d rciinych grup spolecznych i Srodowiskowych, w tyrn 
przelamywanie barier miqdzypokoleniowych, 
-styrnulowanie i wspieranie dzialalnoici sportowej jako Scieiki rozwoju osobistego 
mieszkaric6w gminy, 
- promowanie zdrowego stylu iycia. 
Nie bardzo wiqc rozurniem uwagq dotycqcq ukierunkowania na sport." 

Radny Krqsztof Borikowski 
,,Chodzi o zasadq smart. Jest to jedna z zasad dzialania smart, czyli okreilenia cel6w w spos6b 
ambitny. Dla mnie sq to rzeczy, tak jak wspomnialem, kt6re sq na bieaco realizowane. Mamy 
program rozwoju pilki noinej, mamy nowego Dyrektora OSrodka Sportu i Rekreacji, ktory 
wdraia nowe dziedziny sportowe. Wszystko sq to rzeczy, ktore jui  sq realizowane. Gdzie jest 
ambicja, ktbra popchnie nas za 10 lat i pokaie ten cel, aby by6 lepszym od innych spiednich 
grnin. Nie m6wiq o tym, ze to co Panie zrobily jest zle, tylko dla rnnie nie jest to arnbitne. Dla 
rnnie przedstawia to co ju i  robimy. Nie po to jest opracowywana strategia." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Pahstwo mogq to robid w spos6b arnbitny. Nasze cele i nasze kierunki dzialati w iaden spos6b 
nie ograniczajq, nie obcinajq Patistwu skrzydel. Jestem zwolenniczkq nie wprowadzania 
zapis6w, kt6re ograniczajq, ale takich, kt6re dajq moiliwoSC szerokiego rozwoju. Trudno jest 
siq skupiC na czymi, co dla Patistwa byloby nierealne. Cog dobrze dziala i moze skupmy siq na 
tym, aby to rozwijaC. Moze na etapie w d r w a  tych kierunk6w dziaiah dojdzie do tego, ze 
bqdq siq Pahstwo skupiad na malych, konkretnych elementach i bqdzie to bardzo innowacyjne. 
Wprowadzenie takiego jednego elementu wymaga wiele dyskusji i pewnie bqdq dyskusje na 
innych spotkaniach Rady jak taki a nie inny cel wdraiad. Wychodzimy z zaloienia, i e  strategia 
przede wszystkim ma pozwolid Pahstwu siq rozwijad i ma by6 strategiq zr6wnowaionq. Taka 
byla nasza koncepcj a." 

Radny Krqysztof Borikowski 
,,Zdajq sobie sprawq, Be strategia w pewnym stopniu powinna by6 otwarta. Zgodzq siq z tym, 
ze powinna ona dawaC pewnq wolnoSC w tyrn zakresie, w szczeg6lnoSci, ze jest to dokurnent, 
ktory czqsto bedzie wykorzystywany przy dotacjach unijnych. Brakuje mi tutaj pewnych 
konkretbw, ktbre nie tylko opisujq to co my juz robimy. Rozumiem pewne og6lne 



zastosowanie. Opracowanie tej strategii pochlonqlo pewne Srodki finansowe. Na chwilq obecnq 
nie widzq polcrycia tych Srodk6w finansowych w dzialaniach, kt6re zostaly wykonane. Tak 
naprawdq m6glby to zrobi6 jeden z urzqdnikow, tn. zebra6 te informacje, przedstawi6, ubra6 
w cele. WziqliSmy Paristwa firm? doradcq po to, aby nam doradzi6 w tyrn zakresie, zeby 
wykorzystd swojq wiedzq eksperckq. PrzygotowaliScie Pdstwo kilkadziesiqt tego typu 
strategii, w zwiqzku z tyrn majq Pahstwo szerokie rozeznanie jakie w kraju sq mozliwe pomysly 
do realizacji. Liczylem na analize potencjah naszej gminy. Mamy turystykq, staralem siq 
podpowiedzie6 inne pomysly i Be Panie zaproponujq, czy w wyniku dyskusji ze 
spoleczelistwem, przekaiq kluczowe obszary, kt6re moina byloby wykorzysta6. Finalnie widzq 
turystykq a przedsiqbiorczoS6 jest tak og6lnie napisana, ze moze tam by6 wszystko." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka 2andarska 
,,JeSli chodzi o metodologiq pracy, w pierwszej prezentacji bylo bardzo duio takich propozycji, 
kt6re wynikaly z tego co Pan nam przekazal podczas pierwszych warsztat6w. Potem byla 
bardzo duia dyskusja i niekoniecznie to, co Pan przekazal bylo zaakceptowane przez 
spolecze~istwo. Nie bylo to na takiej zasadzie, ze komuS to siq nie podobalo, ze bylo bardzo 
krytykowane, ale osoby obecne na spotkaniu uwaialy, ze jest to malo realne. Z mojego punktu 
widzenia r6wnieb bylo to bardzo wizjonerskie, bardzo ciekawe, bardzo mqdre, ale wizjonerskie. 
JeSli chodzi o nasze dogwiadczenia, wsp6lpracujemy z Polkowicami- jest to bardzo bogata 
gmina, kt6ra ma wszystko. Podczas wizyty w Polkowicach, zxobiliSmy sobie spacer po mieScie, 
podczas kt6rego zapytalarn osobq, kt6ra nas oprowadzala, czego oni jeszcze nie majq, bo tam 
naprawdq moina bawi6 siq w wizjq, jest duiy budket, moina wymySlaC najrdiniejsze 
innowacyjne przedsiqwziqcia. Dla rnnie jest to gmina, gdzie mozemy rozmawiak i mySle6 
o tym. Spoleczenstwo z tyrn nie dyskutuje, bo uwaia, i e  wszystkie ich inne potrzeby zostaly 
juz zaspokojone. Wynika to ze specyfiki tego miasta. W Paristwa przypadku pienvsza wizja, 
w ktdrej Pan mial duzy udzial nie spotkala siq z wielkim entuzjaunem, stwierdzono, ze nie jest 
to do zrealizowania. Nie moiemy Pdshvu proponowa6 tego, co proponowaliSmy 
w Polkowicach, bo Pahstwo sq zupelnie innq gminq, przy czym uwaiam, ix gmina Serock jest 
naprawdq Swietnie rozwijajqcq siq gminq. Przybywa mieszkahc6w i jest to bardzo d m  sukces, 
poniewai z reguly mieszkaiic6w ubywa. OsobiScie skupilabym siq na tym, co zrobi6, zeby 
nadal bylo Paiistwa coraz wiqcej w gminie, zeby mieszkahcy tutaj przybywali, osiedlali siq. 
Bardziej skupilabym siq na podniesieniu jakoSci @cia a w konsekwencji podejrzewam, ze 
pojawiq siq nowe technologic, nowe rozwi@a i nowe potrzeby. Proszq wziq6 pod uwagq to 
na jak kr6tki okres opracowana strategia. Nie wiem czy moglibySmy tak nowatorskie 
rozwiqzania wdroiy6 na tym etapie, skoro na tyrn etapie majq Paf~stwo inne potrzeby. JeSli 
chodzi o prognozowanie iloSci mieszkdc6w, moina zrobi6 sobie tylko i wylqcznie prognozq." 

Radny Kriysztof Borikowski 
,,Bardzo cieszq siq, ze przypisuje mi Pani zaslugq pierwszej wizji, kt6ra powstaka. Niemniej 
przed chwilq powiedziala Pani zupelnie coS innego, Be powstawala ona przy udziale 
wszystkich. Pamiqtam drugie spotkanie, gdzie zostaliSmy podzieleni na grupy. W tyrn 
momencie, jesli Pani twierdzi, ze drugie spotkanie spowodowalo wyrzucenie pewnych 
pomyslbw, to parniqtam w jaki sposob ono siq odbywalo." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,To by10 pierwsze spotkanie, na drugim spotkaniu Pana nie bylo. Na drugim spotkaniu 
zaprezentowaliSmy materialy, kt6re m.in. Pan wypracowal, bo uw&lySmy, ze rzeczywiscie 
moke jest to dobry kierunek i moke te pomysly bqdq mi* poparcie spoleczne. Potem nastqpila 
zmiana, przy czym wszyscy szanowaliSmy Pana wklad, bo uwaialiSmy, ze jest to fajna wizja 
i dlatego w tej ostatecznej wizji Pana elementy siq znajdujrl, ale nie moglySmy siq juz skupi6 



na tworzeniu pewnych detali w kierunku kreowania tamtej wizji, tylko bardziej zeszliimy na 
ziemiq. To naprawdq nie by4 nasz wymysl, taka byla wola os6b, kt6re przysz4y na to spotkanie. 
Uwaiam, ze strategie, kt6re sq wdraiane w kycie to strategie, kt6re sq akceptowane spdecznie. 
Jestem przeciwniczkq narzucania malym spoiecznoSciom czegoS z g6ry. Bylo kilka spotkah, 
by6 moze problem tkwi w tym, ze Pana nie bylo na tych spotkaniach. By6 moZe inaczej byloby 
to odbierane, gdyby sam wyartykulowal Pan swoje pomysly, blizej je przedstawi4, moze ta 
strategia mialaby inny ksztah. Ona obrda taki a nie inny kierunek dlatego, i e  byly dyskusje na 
ten temat. Pr6bowaliSmy w tym wszystkim znaleik pewien kompromis i pogodzik wszystkie 
interesy, wychodqc z dokenia, ke jeieli bqdziemy godziC interesy, dla wszystkich ta strategia 
bqdzie bliska, ma d w  szansq na wdrozenie w kycie. Z jednej strony mdwimy o celach 
strategicznych, o dzidaniach, ale z drugiej strony jest tez wizja i misja. Tak naprawde dgymy 
do tej innowacyjnej wizji gminy i nie uwajam, ze ta wizja jest o bardzo niskich lotach." 

Radny Krqysztof Bohkowski 
,,Wizja jest mi dosyk bliska: Serock gminq racjonalnie wykorzystujqcq walory rekreacyjne, 
atrakcyjne miejsce do zamieszkania i wypoczynku, inkubator nowych idei i rozwipih. Nie 
widzq w strategii zapis6w odnosqcych siq do inkubatora nowych idei i rozwipih. Nie 
znalazlem niczego nowego, co nie zostato juk zrobione. JeSli to majq by6 nowe idee 
i rozwipmia, gdzie one sq? JeSli chodzi o przedsiqbiorczoSC, jeden z cel6w zostal usuniqty. 
W dzidaniu 1.1 zostala usuniqta jedna rzecz odnosqca siq do inkubator6w przedsiqbiorczoSci. 
Nie wiem czy jest to b4qd fonnalny, ale we wskainikach nadal jest zapisany. 
Nie widzq budowy strategii na takim poziomie, ze wszystkie osoby przekazujq uwagi a Panie 
tylko skracajq jednq rzecz. Widzq to na takiej zasadzie, ke jest pewna wizja, pewien kierunek, 
do kt6rego d w m y  i oczywiScie obudowujemy to r6hymi dzialaniami, kt6re wyciqgamy od 
mieszkaric6w, Panow Burmistrz6w czy radnych. Jeheli to bqdzie wizja rnieszkar5c6w, kt6rzy 
chcq realizowaC poszczeg6lne dzidania, moie siq okazaC, ze zatrzyrnamy siq w miejscu, bo 
mieszkhcy mogq siq skupiC na tym jednym poziomie. Moie siq o k d ,  ke osoby zarqdzajqce 
gminq z sukcesami od ponad 25 lat, majq pewien plan, pewnq wizjq, kt6ra jest wakna do 
realizacj i." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Je&li chodzi o Pana uwagi, kt6re zostaly odrmcone, nie odbylo siq to na takiej zasadzie, ze 
dosta4ygmy inne propozycje i w zwizpku z tym usunqlySmy tamte propozycje. Kaida 
propozycja byla om6wiona zar6wno na pienvszym spotkaniu ze spoleczenstwem, jak r6wniei 
na kolejnym spotkaniu w Urzqdzie. Pojawily siq argumenty dlaczego. Gdy zapomdam siq 
z wynikami pierwszych konsultacji spolecmych, stwierdzilam, i e  jak najbardziej ma to sens 
i jest to dobry kierunek rozwoju. Natomiast w momencie, gdy nie spotkalam siq z akceptacjq 
tych pomysl6w wSr6d mieszkaric6w, stwierdzilam, Be musimy zostawiC tq kwintesencjq, to 
Pana przeslanie, ale niekoniecznie bqdziemy skupiaC siq na tak innowacyjnych rozwiqzaniach. 
Bardzo czqsto nie byly to zadania statutowe gminy, albo byiy takie sytuacje, ze rozm6wcy nie 
widzieli mokliwoSci ich realizacji na dzieli dzisiejszy ze wzgledu na kapital ludzki jaki jest na 
terenie gminy i mokliwo5ci organizacyjne wdraiania takich przedsiqwziqk. Dlatego te8 jest taki 
duky nacisk na edukacjq, na promowanie przedmiot6w Scislych. WyszliSmy z zalozenia, ke 
pomysl jest dobry, ale na razie staraliSmy siq go zaszczepik, bo mamy tylko 9 lat na realizacje 
tego pomyslu. Podstawq bqdzie ksztalcenie spoleczenstwa i uksztaltowanie ich w taki sposbb, 
aby za 9 lat moie ten pomysl zaakceptowali. Naprawdq nie odbywa siq na takiej zasadzie, ze 
zbierarny inforrnacje i tylko w miejsce Pana propozycji wstawilySmy inne propozycje. Odbylo 
siq to na zasadzie dyskusji." 



Radny Krprsztof Boiikowski 
,,Bardzo siq ciesq, ze Pani tak mocno podkreila, ke to sq moje wizje. Podczas tego spotkania 
miaiem odmienne zdanie. Oczywiicie miaiem pewne swoje pomysiy, ktbre przekazaiem, ale 
niektore z tych pomyslow nie byiy moimi pomysiami. Byiy ciekawe, zgadzaiem siq z nimi. 
Dlatego tei! w dokurnencie, kt6ry otrzymalem wylistowaiem poszczegblne punkty. Byty to 
cztery maile iqcznie na okolo 8 stron. Staralem siq w miarq szczeg6iowo to om6wiC. Staralem 
siq argumentowad swoje zdanie i Pahstwu zwracad uwagq na pewne obszary w naszej gminie, 
kt6re mogq by6 atrakcyjne. Oczekiwaibym od Pahstwa jako firmy doradczej rzetelnej 
dyskusj i." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata B a r i c ~ k  
,,JesteBmy firmq zewnqtrznq, ktora opracowuje dla Pahstwa dokurnent. OczywiScie 
otrzymujemy od Pahstwa rofie uwagi. Kiedy przyjechaiyimy na drugie spotkanie, 
zaprezentowalySmy informacjq r6wniez z Pana uwagami, nie spotkaio siq to jednak 
z akceptacjq spoiecmq. W tym momencie nie mokemy powiedziek, jesteSmy firmq zewnqtrznq 
z Poznania, opracowujemy strategie dla innych gmin i uwahuny, 2e tak jest najlepiej. Niestety 
to nie jest nasza opinia. My stoirny na straky, keby ten dokument by1 zgodny z politykami 
horyzontalnymi, z dokumentarni strategicmymi wyzszego rzqdu, aby ten dokurnent miai aspekt 
praktyczny i umotliwil gminie aplikowanie o Srodki zewnqtrzne. Odnosqc siq do Pana 
wypowiedzi w zakresie dziaialnoici gospodarczej, ze zostaia ona zbyt og6lnie potraktowana, 
proszq wziqd pod uwagq fakt, Be ten dokument to strategia rozwoju gminy, czyli to co grnina 
moze zrobid, zeby rowniei byia piaszczyzna dziaiania dla sektora prywatnego, czy to dla 
przedsiqbiorcbw lokalnych czy tez potencjalnych inwestorow zewnqtrznych. Patrzymy jednak 
z punktu widzenia jednostki sarnopdu terytorialnego, a nie tworzymy strategii rozwoju dla 
przedsiqbiorc6w. W jakiej braniy przedsiqbiorcy bqdq siq rozwijad, jaki rodzaj dziaialnoici 
zechcq podejmowad, nawet infrastruktura jakq przygotuje gmina, nie bedzie miaia ai tak 
wielkiego znaczenia, jak kapitai ludzki i kapitai spoieczny, ktory tutaj pozostanie. Rozw6j 
dziaialnoici gospodarczej jest zapisany we wszystkich aspektach dotyczqcych edukacji, 
wsp6ipracy samorzqdu z przedsi~biorcami, organizacji staiy i wspoipracy miqdzy szkoiami 
a lokalnymi przedsiqbiorcami. Wszystko to tak naprawdq sluky rozwojowi przedsiqbiorczoici. 
Siuzy temu, ie jekeli przedsiqbiorca przyjmie sta2ystow czy uczni6w na praktyki, ci ucniowie 
bqdq mieli proces ksztaicenia dostosowany do potrzeb lokalnych przedsiqbiorc6w, by6 moze 
oni r6wniez zechcq prowadzid kolejne dziaialno5ci. Mamy wsparcie dla powstawania nowych 
dziaialnoki. Osoby, kt6re dzisiaj majq 16 czy 17 lat, za lat 10 kiedy bqdzie konczyi siq horyzont 
tej strategii, bqdq mogli rozpoczynad swoje dziaialnoici. Musimy dzisiaj wyedukowad to 
spdeczenstwo po to, zeby w przyszioici byio. Nie zgodzq siq z Panem, ze doid lakonicznie 
zostaia potraktowana przedsiqbiorczoik, bo to co gmina moze zrobik dla przedsiebiorczoici 
w ramach zadah wiasnych, to przede wszystkim wyedukowak spoieczenstwo, d@yC do tego, 
zeby infrastruktura byia odpowiednia, &by przedsiqbiorcy zechcieli prowadzid tutaj swoje 
dzia~alnoici. Elementy te w dokurnencie strategii zostaiy zawarte, ale nie bqdziemy narzucad 
przedsiqbiorcom, jakie gmina ma wizje, aby odpowiednie branze siq rozwijaky." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Myfile, ze problem tez tkwi w tym, ze Pan i my mamy zupeinie inne podejScie do tworzenia 
tego dokumentu. Pan skupia siq na bardzo specyficnych, innowacyjnych rozwiqzaniach, 
propozycjach, kt6re mogq rozwipC jakiS problem, podkreSla Pan wtahie tego typu podejicie 
do strategii. My, wykonujqc swojq pracq od lat, wsp6ipracujqc z samorzqdami, widzimy jak 
samorzqdy siq rozwijajq, jaki majq poziom, dyskusje ze spoieczelistwem, stawiarny na 
obywatelskie podejScie do tworzenia strategii. Wychodzimy z zaiozenia, ze strategia powinna 
by6 oparta na pomysiach i wizjach wszystkich mieszkahcow, ze nie mamy prawa narzucad 



szczeg616w7 i e  mozemy to napisad w taki spodb, Be bqdq mogli to rozwijad w sposob 
nowoczesny lub mniej nowoczesny, ale decyzja, jak to bqdzie rozwijane, naleky do 
mieszkahc6wY bo Pahstwo jako samorqd, jako gmina, jako radni decydujq o tym, jak bqdziecie 
tutaj iyC, jakimi metodami bqdziecie to wdraiaC i przede wszystkim, ile bqdziecie mieli na to 
Srodk6w. Moiemy napisaC Swietnq, innowacyjq strategiq, jest tylko pytanie, czy ona w ogole 
zostanie wdrokona. Skupiamy siq na tyrn. Marny chyba wielkopolskie podejgcie do strategii, 
bo w Wielkopolsce zasada jest taka, i e  jak spotkamy siq za 10 lat, moiemy powiedzieC, i e  
zaplanowane rzeczy zostaly zrealizowane. 
Tworzymy kolejnq strategiq i rzeczywigcie, ten kolejny dokument ma jw! nieco inny charakter 
i skupiamy siq na innych elementach, bo pewne dzidania zostaly wdrokone w Zycie, a to 
dlatego, i?e m.in. jesteSmy w Unii Europejskiej, pojawil siq kapital i przeprowadzono pewne 
inwestycje, i e  poziom zainteresowania ze strony przedsiqbiorcow jest taki a nie inny i w tej 
chwili mokmy rozwahk jakieS nowoczesne podejicie do relacji przedsiqbiorcy- grnina, ale na 
tyrn etapie u Pahstwa nie widzieliBmy takich moiliwodci i nikt tego nie wyartykulowal. 
W zwizpku z tyrn ta strategia ma taki charakter jaki ma. Bardzo ceniq sobie Pana glos i uwaiam, 
Be jest to bardzo korzystne, bo mode wczeiniej nikt nie mySlal w Serocku w taki spos6b jak 
Pan. W z w i d u  z tym, ze pojawily siq Pana propozycje, pojawila siq dyskusje i moie pojawi 
siq wizja Serocka, o kt6rej wczedniej nikt by nie pomyilal. Wszyscy np. kojarzyli Serock 
z Jeziorem Zegrzyliskim a w tej chwili zaczqliimy mowid o innym, bardzo nowoczesnym 
podejSciu. Wydaje mi siq, ze w jakiS sposob zostalo to zaszczepione w strategii, ale nie moBemy 
na tym etapie skupiC siq na ambitnych celach realizujqcych tq strategiq, bo wspolnie wyszlyimy 
z zalozenia, ie ta strategia musi by6 szyta na wsp6lczesnq rzeczywistoBC i wspcjlczesne Paristwa 
mozliwoici." 

Radny Krzysztof Bohkowski 
,,W tej strategii brakuje mi kamieni milowych dla kakdej z brani. Mamy sport i rekreacjq, byc 
moke takim kamieniem milowym, kt6ry powinien by6 wpisany do strategii jest Centrum Sportu 
i Rekreacji. Jeieli m6wimy o przedsiqbiorczoSci, to m6wimy o strefie dzialalnoici 
gospodarczej i konkretnych dzialaniach. Jekeli mbwimy o edukacji, to co konkretnego w tej 
edukacji trzeba zrobik. Nie m6wiq o tyrn jak o jednym z miliona dzialaii, kt6re tutaj wykreujemy 
i bqdzie to burza m6zgow. Bqdzie to dzialanie, ktore okreSla siq kamieniem milowym wldnie 
po to, aby do niego dojSC, ktore bqdzie stanowilo przelom w trakcie rozwoju. Tak wldnie widzq 
strategiq rozwoju. Dla mnie jest to podstawowa metodyka zarqdzania. 
To co widzq w strategii dla mnie jest to spisanie tego, co jui siq dzieje w naszej gminie." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Nie widzq u Patistwa potrzeby przelomu, poniewai Pahstwa gmina sukcesywnie caly czas 
idzie do przodu i dobrze siq rozwija. Przelomy natomiast w i m  siq z duiym ryzykiem. Jest 
pytanie, jaka ma by6 polityka sarnorqdu. Czy samorqd ma ryzykowaC i wprowadzaC przelomy 
czy tez idzie sprawdzonq drogq, krok po kroku, ma coraz wiqcej Srodk6w i racjonalnie planuje 
kierunki dzialari. Myilq, ze ma Pan bardzo ryzykowne podejicie do tworzenia strategii. 
Owszem talc moina robiC, ale podczas spotkah, kt6re mialy miejsce, nie znalazlyimy do tego 
aprobaty." 

Radny K r m o f  Borikowski 
,,W mailach, kt6re do Patistwa wyslalem, podkreSlalem zasadq ewolucji. PodkreSlalem to, i e  
nasza gmina Bwietnie siq rozwija, ke ma pewne atuty. ZaznacAem jednak w tych mailach, ze 
to nie oznacza, ze m o h a  pr6bowaC budowania pewnych zalzpk6w, czyli potencjal6wY szans do 
tego, ieby rozwinqe siq w pewnym kierunku, ieby zbudowaC dla gminy pewnq przeciwwagq 
tylko i wylqcznie dla jednej turystyki, ktora jest jakby naszym filarem." 



Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Proszq wziqd pod uwagq, ze takich zalqzk6w nie buduje siq podczas kilku spotkah, w ciqgu 
tworzenia jednego dokumentu na dw6ch czy trzech spotkaniach. Jest to naprawdq szereg 
dyskusji i szereg zaleinoSci. Nie wykluczamy, ze Pahstwo bqdq dziaiaC w tym kierunku. 
Budowanie zalqk6w tego typu wi@e siq z tym, ze Pahstwo musq  mieC Srodki na realizacjq 
tego. Dla mnie to co Pan mowi, to element realizacji w innowacyjny spos6b tej strategii. Kaidy 
taki element powinien byd przez Pahstwa giqboko przedyskutowany. Uwaiam, ze nie mamy 
prawa na tym etapie narzucad takich szczego16w." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata B a t i c ~ k  
,,Pan m6wi o kamieniach milowych. RobiliSmy tego rodzaju opracowania, ale 
opracowywaliSmy to w ramach strategii sektorowej, np. opracowywalySmy strategiq rozwoju 
dziaialnoSci gospodarczej, strategiq rozwoju turystyki, strategiq rozwoju kultury fizycznej, 
sportu i turystyki. Dokument, o ktorym dzisiaj m6wimy to strategia rozwoju gminy. Jest to 
podstawowy dokument, ktory ma stanowid swego rodzaju parasol. Jest to doSC og6lne 
opracowanie. Nie stosujemy tu konkretnych dziaiah, wskazujemy cele strategiczne bardm 
ogolne, cele operacyjne, kt6re to doprecyzowujq i oczywiicie kierunki dziaiari. Teraz w jaki 
sposob Pahstwo na bazie tej strategii bqdziecie konstruowaC budzety, do ktorych bqdq 
wpisywane konkretne, literalne zadania, to jest juZ. oczywiScie sprawa oddolna Rady, bo Rada 
bqdzie podejmowad decyzje, jakie dziaiania bqdq podejmowane. Na etapie strategii rozwoju 
gminy nie jesteimy zwolennikami doprecyzowania, bo jest to faktycznie szczeg61owa analiza 
poszczegolnych b r a  w rozumieniu sektorow, jak np. edukacja, turystyka, pomoc spoieczna 
czy rozw6j gospodarczy ." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Strategia rozwoju gminy powinna by6 otwarta do dyskusji, nie powinna w iaden spos6b 
Pahstwa blokowad. Z naszego punktu widzenia strategia rozwoju gminy powinna by6 tak 
opracowana, ke kakdy mieszkaniec powinien jq zrozumieC, zaakceptowaC i utoksamiaC siq 
z niq. Dlatego nasza metodologia jest taka a nie inna. My tez mozemy wymySlaC wizje, mieC 
pomysiy, ale wychodzimy z zaiokenia, Be przede wszystkim liczy siq tak naprawdq wola 
mieszkaric6w jak mieszkaricy chcq rozwijaC swojq gminq." 

Radny Krqxztof Botikowski 
,,Strategiq tq moina podsumowad jednym prostym stwierdzeniem: rozwijajcie siq. Jest to 
bardzo dobre podsumowanie, tylko jest tak proste i ogolne, i e  po co narn strategia. 
Jak wspomniaiem, brakuje mi kamieni milowych, czyli wskazania kluczowych obszarow 
rozwoju, do kt6rych powinniSmy d@yC. Nie odniosly siq Panie do czqSci analitycznej, o kt6rq 
prosiiem, czyli pewnej prognozy." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Diagnoza jest opisem stanu istniejqcego. Strategia zawiera diagnozq a prognozy sq tylko 
i wylqcznie prognozami. Dobrze Pahstwo wiedq, ke moina prognozowaC a rzeczywistoSC to 
weryfikuje. Na pewno wszyscy Pahstwo wiedzq jak intensywnie n i e n i a  siq rzeczywistoSC. 
Jakq wartoSC moke mieC prognoza w takiej strategii? MoBemy stwierdzid, ;5e bqdzie tutaj wiqcej 
mieszkaricow, mozemy przygotowad prognozq, ale tak naprawdq ta strategia jest tylko na 9 lat 
i uwaiam, ze jeSli chodzi o inwestowanie, m o h a  na bazie tych informacji jakie sq w tyrn 
dokumencie, jui  podejmowak decyzje, bo wiemy ile mamy tutaj mieszkaricow, w jakim wieku, 
mniej wiqcej jakie jest tempo przyrostu i na 9 lat na bazie tych informacji, ktore s g  moina 
bezpiecznie prognozowaC." 



Radny Krvsztof Bon'kowski 
,,W k&dym projekcie unijnym jest tabela wskainik6w, gdzie wskazuje siq konkretne wartoSci 
do Sciqgniqcia. Musi by6 pokazany konkretny wzrost. Brakuje mi tego, o czym wspomniaiem, 
ze obecnie mamy zaiozenie, ze jest 13 tysiqcy mieszkahc6w, mamy pewien plan, kt6ry 
powoduje, ze z uwzglqdnieniem tej strategii dojdziemy do konkretnych wartoici. 
Definicja strategii- jest to plan dzialania gracza, czyli gminy, w kaidej mozliwej sytuacji. 
Strategia w pelni okredla akcje, kt6rq podejmuje gracz w danej sytuacji na kaidym etapie. 
M6wiqc o strategii, oczekujq, ze bqdq pewne dziaiania, scenariusze, kt6re bqdq pokazywak co 
naleiy zrobik w danej sytuacji. Oczekiwaibym wiainie poprzez prognozq informacji np. o tym, 
ze jeSli wzroSnie nam liczba mieszkahc6w do 30 tysiqcy, nie skupimy siq tylko i wyiqcnie na 
tym, zeby realizowak piqknq strategiq, kt6rq Panie przedstawiiy, tylko skupimy siq na 
podstawowej infrastrukturze, aby zapewnik mieszkaticom normalne zasady funkcjonowania." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka 2andarska 
,,Strategia ta w a d e n  spos6b Pahtwa nie ogranicza. Jeieli bqdzie budowana infrastruktura, to 
na potrzeby funkcjonujqcych tutaj mieszkahc6w. Jezeli chodzi o ksztaicenie, do szkoly idq 
dzieci siedrnioletnie, moina wiqc przewidzied co siq wydarzy w ciqgu najbliiszych 7 lat. 
Uwaiam, ze nie koniecznie trzeba prognozowak co bqdzie, zastanawiak siq co bqdziemy robik 
za 15 czy 20 lat, bo mamy tylko 9- letni okres wdrakania strategii. Proszq wziqk pod uwagq, ze 
nawet Unia Europejska robi swoje strategie w bardzo malych przedziaiach, w bardzo kr6tkich 
okresach i te strategie sq og6lne." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Baricvk 
,,Przedstawii Pan definicjq strategii wg teorii gier. To nie jest teoria gier, tylko strategiarozwoju 
samorqdu. Strategia w r o d e n i u  strategii pahstwa jest to kierunek i zakres dzialania, ktdry 
pahstwo zamierza przyjqk w diugim terrninie, aby osiqgnqk swoje cele i zyskaC przewagq 
politycnq. Strategia ma na celu zaadoptowanie pahstwa i jego dziaiati do zmian zachodqcych 
w jego Srodowisku politycznym i militarnym oraz naukowym w taki spos6b, aby zapewnik mu 
dlugotrwaie przetnvanie i rozw6j. j." 

Radny Krqxztof Bon'kowski 
,,Prosq mi powiedziek w jaki sposdb ta strategia umozliwi nam przetrwanie w diugim 
horyzoncie i czym nas wyr6ini spoir6d pozostaiych gmin?" 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka 2andarska 
,,Po pienvsze nie jest to dlugi horyzont czasowy, tylko 9-letni horyzont. Po drugie podstawq 
rozwoju jest zr6wnowaiony rozw6j. Zadania statutowe gminy sq oparte o zrownowaiony 
rozwoj. Gmina musi pogodzik wszystkie interesy. Taka jest rola gminy. To nie jest 
przedsiqbiorstwo, kt6re moze ryzykowad swoim kapitaiem. Jest pytanie, czy Paristwo jako 
gmina chcq ponosik duie ryzyko swoich inwestycji czy nie. Jest to pienvsze podstawowe 
pytanie, kt6re powinno by6 zadane w momencie, gdy zaczqlidmy opracowywad strategiq, czy 
to ma by6 strategia zr6wnowaionego rozwoju czy tez ma by6 to strategia oparta na szybkim 
skoku, kt6ry jest zwiqzany z duiym ryzykiem. Zwykle takiego pytania nie zadajemy, poniewai 
rolq samorqdu jest stworzenie bezpiecnego rozwoju a wszelkiego rodzaju rewolucje nie 
wi@ siq z bezpieczenstwem, lecz z brakiem bezpieczenstwa. W z w i d u  z tym stqd pojawiia 
siq nasza wizja takiej a nie innej strategii, kt6rq wdraiamy od lat. Uwaiam, i e  strategia powinna 
by6 oparta na konkretach. Taka powinna by6 strategia gminy." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,W oparciu o tq dyskusjq marny peinq jasnoS6 co do tego, ze wizja jaka przySwiecaia Phstwu 
w tworzeniu tej strategii jest odmienna od tej wizji, kt6rq w zamySle ma Pan radny Krzysztof 
Bodcowski. Wedlug tej wiasnej wizji zapewne zgiaszal propozycje do tego dokumentu. 
Propozycje te, zgodnie z tym co mowiq Panie, znajdujq siq w treSci tego dokumentu, tylko majq 
tak zawoalowany charakter i talc niekierunkowy, ke mozemy je w oparciu o ten dokument 
zrealizowad, ale nie musimy. 
MySlq, ze nie jest rolq Paii przesqdzanie jaki miaiby by6 dalszy kierunek tej dyskusji. Jest to 
pewna propozycja. MySlq, ze co do tego, czy ta strategia powinna mieC bardziej agresywny 
charakter czy moze mniej, Rada Miejska ewentualnie powinna zdecydowak i do tego bym 
zachqcal. MySlq, ze wystarczajqce jest to uzasadnienie, ktbre kierowaio Paristwem dla takiej 
a nie innej propozycji. 
Przekonuje mnie to, co Panie w trakcie prezentacji tego dokumentu powiedzialyScie, ze jest to 
pr6ba uchwycenia konia w biegu, w jakim.4 momencie tego galopu i zdefiniowania jego 
predyspozycji, zdefiniowania szans na wynik. Na poprzednim posiedzeniu Komisji stawiaiem 
w wqtpliwoS6 kwestiq bardzo og6lnego charakteru tej strategii. USwiadomiiem sobie jednak, 
ze jest to nasza rola, abySmy plan operacyjny do tej strategii napisali sobie we wiasnym gronie. 
Ten plan moke mieC wiainie charakter bardziej lub mniej ofensywny. Musi tek bazowaC na 
logice ekonomicznej. Odwolanie do WPF mySlq, be nie znalazio siq przez przypadek, chodzi 
o pokazanie pewnych tendencji, pewnych granic, w ramach kt6rych mozemy siq poruszat i od 
nas bqdzie zalehio jak bqdziemy siq poruszali. WartoSciq niewqtpliwie jest to, ze ta propozycja 
strategii powstaia, ze przy tej okazji naprawdq odbylo siq szereg ciekawych spotkari. Cenne jest 
to, ze te Srodowiska, kt6re tq aktywnoS6 wykazujq, kt6re pewnie byly tez zainteresowane 
stworzeniem tego dokumentu, miaiy szansq pojawiC siq na tych spotkaniach i mySlq, ze 
w duiym stopniu siq pojawiiy. Dziqki temu tez uzyskujemy wiedzq na temat tego z jakimi 
partnerami mamy do czynienia, z czym musimy siq liczyC, jeSli chodzi o prowadzenie polityki 
wewnqtrznej gminy. JeSli te aspiracje zostaiy zgioszone, wyartykulowane, pewnie za rok, dwa 
lata czy dziewiq6 lat bqdziemy pytani o to, czy uwzglqdniliimy to w tej strategii czy nie. Wydaje 
mi siq, ze tak og6lnie skonstruowany dokument mozemy oprzeC pozytywnq odpowiedz na 
realizacjq tych aspiracji, ale nie musimy. Natomiast ta elastycznoS6 po stronie rady czy gminy 
pozostaje. MySlq, ze jest to dobra baza do tego, aby tq zorganizowanq dyskusje w ramach 
konsultacji spdecznych z rnieszkaricami, ale tez we wiasnym gronie, prowadzik. Jest to 
niewqtpliwy plus tego dokumentu. 
Chciaibym odnieS6 siq do kilku kwestii, kt6re albo powinny by6 inaczej zredagowane w mojej 
opinii albo tez w tym dokumencie ich zabraklo. Na stronie 10 sq wymienione z ioh  surowcbw 
naturalnych wystqpujqcych na terenie gminy. Jest wpisane siowo ,,Jachranek", natomiast 
powinno by6 ,,JachrankiW. Na stronie 20 proszq o zweryfikowanie poprawnoici wykresu- 
rysunek 7. Byiem troche zszokowany informacjq dotyczqcq stanu zatrudnienia na 1000 
mieszkaric6w, jaki pojawia siq w naszej gminie. W Powiecie Legionowskim jest okdo 300 
mieszkhc6w, 200 w calej Polsce, natomiast w Serocku jest 117. Sq to dla mnie dane 
porakajqce. W zasadzie w tej strategii nie odnalazlem akcentu na tq kwestiq. Sq to ewidentne 
kwestie. Pogodzilem siq z tym, ze nie jest to plan operacyjny, tylko dokument natury ogblnej, 
ale by6 moze w siabych stronach naleialoby to wyrnieni6, a tego nie widzq. 
W naszym potencjale, ktory zostai naprawdq dobrze opisany, w og6le nie funkcjonuje dobro 
jakie mamy- Centrurn Szkolenia LqcznoSci i Inforrnatyki w Zegrzu. Jest to instytucja, kt6ra jest 
potqhym miejscem pracy, ale generuje tez pewne istotne szanse czy w obszarze rozwoju Bycia 
spdecznego, nawet kulturalnego. Niewqtpliwie poprzez profil edukacji, kt6ry jest tam 
ulokowany, nie widzq ihdnego iqcznika, kt6ry pozwolilby gminq i ksztaitowanie jej potencjaiu 
powizpa6 z tq instytucjq. By6 moze naleialoby to jeszcze przemySle6. By6 moze daioby siq 
jeszcze doiozyC ten element do strategii. Wspornniaiy Panie, ze dla niekt6rych gmin tworzycie 



Patistwo strategie edukacyjne. Tutaj tez wydaje mi siq ten nacisk na pokazanie Scieiki rozwoju 
w oparciu o jakoSk edukacji mbglby by6 mocniej zaakcentowany. 
Ostatnia uwaga dotyczy zapisu na stronie 59- cel operacyjny 3.2.- ,,Przeciwdziaianie wszelkim 
formom dyskryminacji spdecznej". Proszq o przeanalizowanie moiliwoSci przeredagowania 
tego zapisu na ,,Przeciwdzialanie dyskryminacji spolecznej". 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bar i c~k  
,,Nasunqla mi siq jeszcze jedna kwestia, jake jest nasze spojrzenie na dokument strategii, 
zwlaszcza, he zapewne bqdziecie Pahstwo korzystad z dofinansowania w ramach PROW, gdzie 
jest duky nacisk na dokument strategii. Nie chodzi o to, ze dokument strategii tworzymy 
bezpoSrednio pod dotacje unijne, ale biorqc pod uwagq, ze jesteimy w ostatnim okresie 
finansowania, kiedy jeszcze moiemy pozyskak tyle Srodkow na twarde dziaiania, na 
infrastrukturq, tak jak obsenvujemy dziaialnoS6 samor@bw, w pienvszej kolejnoSci realizuje 
siq te przedsiqwziqcia, ktbre m o h a  sfinansowak ze Srodk6w zewqtmych. Jest to oczywista 
sprawa, bo wiadomo, ze fmansowanie inwestycji jest kosztowne. W dokumencie strategii 
nalezy te kierunki dziaiah, na kt6re bqdziecie Patistwo aplikowak, nalezy je odnajdywak, bo na 
dokument strategii naleiy siq powolywak. Aspekt finansowania zewnqtrznego rowniez nam 
przyiwiecai przy formulowaniu kierunk6w dziaiati. Lepszy jest bardziej og6lny zapis strategii, 
aby ten dokument mid  bardziej praktyczny aspekt. Pan Przewodnicqcy powiedziai, ze jest to 
dokument strategiczny a nie dokument operacyjny. To nie jest plan rozwoju, jest to dokument 
strategii, sqd w miarq og6lne zapisy." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Na stronie 6 projektu strategii jest zapis: ,, Do jednostek administracyjnych gminy naleiy 
miasto Serock, w kt6rym znajduje siq siedziba Urzqdu Miasta i Gminy Serock, Osiedle Zegrze 
i 28 solectw." Nie ma na terenie gminy jednostki adrninistracyjnej - Osiedle Zegrze, jest 
rniejscowoSC Zegrze. Natomiast zupelnie odrqbnq sprawq jest to, ze w Zegrzu funkcjonuje Rada 
Osiedla Zegrze jako jednostka pomocnicza grniny. Proszq o mian9 zapisu: zarniast ,,Osiedle 
Zegrze" na ,,miejscowoSC Zegrze." " 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,ZapisaliSmy w projekcie strategii ,,Osiedle Zegrze", aby podkreSlik, ze nie jest to wieS. 
W statucie jest wykaz miejscowoSci znajdujqcych siq na terenie gminy Serock. Wsie sq 
wymienione rowniei jako miejscowoSC. Zegrze jest bez okreilenia miasto1wieS. 
Proponujemy zmianq zapisu: ,, Do jednostek administracyjnych gminy naleiy miasto Serock, 
w kt6rym znajduje siq siedziba Urzqdu Miasta i Gminy Serock, Zegrze i 29 miejscowoSci." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na stronie 42 najduje siq tabela 14- wykaz organizacji pozarqdowych. Jest ona niekompletna 
przynajmniej w jednym przypadku- KS Sok6i Serock. Proszq o dopisanie tego stowarzyszenia 
do wykazu organizacji pozaxqdowych. Proszq o zweryfikowanie wykazu, czy zawiera on 
aktualne stowarzyszenia, organizacje." 

Radny Mariusz Rosiliski 
,,CzqSC uwag przekazaiem do Pati drogq mailowq. Prosil-bym o rozszerzenie informacji na ten 
temat. Pienvsza uwaga dotyczy wstqpu do strategii. Brakuje tam stwierdzenia np. 
,,Przejekdkajqc przez Serock kaidy powie, ze miasto jest ladne, zadbane i widak, ze jest dobrze 
gospodarowane i q d z a n e . "  Gdy po raz pierwszy przyjechaiem do Serocka, zrobilo na mnie 
takie wldnie wraienie. Ludzie, ktorzy przejezdiajq przez Serock r6wnieZ. to przekazujq. Jezeli 



zapis ten znalaziby siq w dokumencie, byioby dobrze. Moie nie jest to najwainiejsze, ale 
dobrze, gdyby siq znalazio. 
JeSli chodzi o oswiatq, stoimy u progu zmian ogloszonych przez Paniq minister Zalewskq. 
Pewnie bqdziemy musieli w jakiS spos6b aktualizowad tq strategiq, poniewai na obecnq chwilq 
nikt nie wie, jak to bqdzie wyglqdad. M6wi siq o pierwszych aktach prawnych dopiero 
w poiowie wrzeSnia i dopiero to siq zrnieni. Na pewno bgdq z tym problemy. 
W analizie SWOT, jeSli chodzi o slabe strony znalazio siq nastqpujqce stwierdzenie: 
,,Niedostosowanie oferty kulturalnej do r6knych grup mieszkaric6w." Chciaibyrn siq 
dowiedziek jakie by@ konkretne informacje w tyrn zakresie. Proszq o bardziej szczegbiowe 
informacje. Druga rzecz to ,,Rbinice rozwojowe miqdzy miastem a obszarem wiejskim gminy." 
Nie do konca przemawia do mnie to jakie to sq r6ihice. 
JeSli chodzi o uwagq radnego Krzysztofa Bohkowskiego odnoSnie liczby mieszkahcow, wiem, 
Be trudno jest prognozowad, ale jest to tylko prognoza. Wydaje mi siq, ze gdyby taka prognoza 
znalazla siq w strategii, nie zaszkodziioby to. Zdajq sobie jednak sprawq z tego, ke jest to tylko 
prognoza, ale nawet ta prognoza moze dad do mySlenia. 
Kolejna rzecz zostaia rowniez zaakcentowana w mailach radnego Krzysztofa Bohkowskiego, 
jeSli chodzi o dbanie o czystoSC Jeziora Zegrzynskiego. Nie wystarczy, Be my jako gmina 
bqdziemy o to dbali, ale musi by6 jeszcze wsp6ipraca wszystkich okolicznych gmin, aby 
Jezioro Zegrzyliskie byio czyste. Jest to podstawa realizacji tej strategii, poniewai opieramy jq 
na naszym poiokeniu u zbiegu rzek i Jeziora Zegrzynskiego. Gdyby ten zapis znalazi siq 
w strategii, byioby bardzo dobrze." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka Zandarska 
,,Nie moBemy napisad w strategii i zobowiqzad strategiq inne gminy do pewnych dziaiah. 
Z tego wiem, gmina podejmuje z innymi gminami wspbipracq w zakresie czystoki Jeziora 
Zegrzynskiego i tego rodzaju zapisy znajdujq siq w strategii. 
JeSli chodzi o zmiany prawne w zakresie edukacji, trudno komukolwiek na ten temat siq 
wypowiadad, bo nic nie wiemy na ten temat. Nie mozemy wiqc tworzyd w strategii iadnych 
zapisbw w tyrn zakresie. Jest to odpowiedi na pytanie, jaki sens ma prognozowanie 
w momencie kiedy mamy tak zmieniajqcq siq rzeczywistoSd. Uwaiam, ze istotne jest, aby 
wyciqgad wnioski z danych wstecz na tym etapie. JeSli chodzi o rozw6j na najblizsze lata, sq to 
Pahstwo w stanie przewidziek na podstawie aktualnych danych. Moiemy przygotowad dla 
Pahstwa tq prognozq. Zaleiy to od Pahstwa." 

Radny Krqysztof Borikowski 
,,Na stronie 63 projektu strategii opisujq Paristwo scenariusz umiarkowany (realistyczny) dla 
naszej gminy. Rozumiem, ze wediug Pah dochody budketu gminy pozostajq na takim samyrn 
poziomie i w ciqgu kolejnych 9 lat jest realistycznym zaiozeniem, w szczeg6lnoSci, ie majq 
Panie informacje, ie nasza gmina juk sig ronvija. Rozumiem, ze zakiadajq Panie, i e  
burmistrzowie i rada miejska bqdq tak nieudolnie zarqdzad gminq, ze przez najbliisze 9 lat 
realnie spadnq dochody gminy. Nastepnie zakiadajq Panie brak zmian trend6w 
dem~gr~cznych ,  czyli to z kolie potwierdza, Be uwzglqdniiy Panie to, ze mamy 10% wzrostu 
mieszkahc6w w ciqgu poszczegdlnych lat. Zakiadajq Panie, Be zainteresowanie regionem ze 
strony inwestor6w nie ulega zmianie, mimo uwzglqdnienia w strategii pewnych dzialah, w tym 
promowania gminy wSr6d inwestor6w. Rozumiem, ze te dzialania teB spalq na panewce. 
JednoczeSnie zapiaiy Panie urniarkowany wzrost popularnoSci regionu wSr6d turystow, mimo 
ze w chwili obecnej to zainteresowanie jest do56 duke. Na samym koncu jest zapis- niska 
redukcja zanieczyszczen Srodowiska naturalnego, mimo ze jest dedykowany punkt do ochrony 
Srodowiska. 



Nie bqdq omawiai wariantu optymistycznego i pesymistycznego. Niemniej, jezeli to jest 
strategia, kt6rej realistyczny scenariusz wyglqda w ten spos6b, to przepraszam, ale nie mam 
si6w." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Ban'c~yk 
,,Zakiadamy w strategii kierunki rozwoju, cele strategicme, cele operacyjne. Mamy kierunki 
w zakresie niskiej redukcji zanieczyszczen irodowiska naturalnego, a przeciez mamy takie 
kierunki rozwoju. Proszq mi powiedziek, czy to, ze w dokumencie strategii zapisaliimy 
kierunek rozwoju oznacza, ze zostanie on zrealizowany?" 

Radny Krzyszto f Bori ko wski 
,,Wiem co oznacza prognozowanie i nie rozumiem prognozowania na poziomie zrobienia tabeli 
w Excelu, tylko na bazie posiadanej wiedzy i dostqpnej statystyki, wyiuskak z tego waine 
informacje dla gminy. Oczekiwaiem od firmy doradczej nie tego, ze tylko przyjdzie i to spisze, 
ale nam doradzi. Dla mnie cab  punkt dotycqcy scenariusza realistycznego wymaga 
przebudowy, rozwiniqcia i podania konkretnej informacji w tym zakresie. Dla mnie jest to 
dokument, kt6ry przeczytam i odstawiq na p6ikq." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Osobiicie usunqiabym ten punkt, poniewak Bunnistrz i Rada realizuje zadania statutowe 
gminy, ktbre okreglane sq przez przepisy prawne. Jeili chodzi o reakcje gminy w danej sytuacji, 
w momencie, gdy jest nagiy wzrost mieszkaricbw, Burrnistrz musi na bieiqco reagowak, bo 
przepisy prawa go do tego zobowiqzujq. Proszq wziqd pod uwagq, ze gmina to nie 
przedsiqbiorstwo. Gmina nie wydaje swoich irodkbw, tylko wydaje irodki publiczne zgodnie 
z przepisami prawa. Dla mnie prognozowanie to tylko i wyiqcznie dyskusja. Paristwo Syczyli 
sobie taki punkt, my to uwzglqdniiyimy, ale dla mnie nie ma to zbyt wielkiej, merytorycznej 
wartoici z tego wzglqdu, ze iyjemy tu i teraz, wdraiamy takie a nie inne przepisy. Proszq wziqk 
pod uwagq, ze wiqkszym problemem dla gminy niz brak prognozy sq problemy, jakie pojawiajq 
siq dla samorqdu w zwiqzku z nakladanymi nowymi obowiqzkami na samorqd. Tego nie byla 
w stanie przewidziek zadna prognoza, a te problemy wi@q siq z kosztami, 
z przeorganizowaniem pracy urzqdu, np. zrniana reformy edukacji, tego tez nie bylibyimy 
w stanie przeanalizowak, zakiadajqc dobre i zie scenariusze. Jeieli Pahstwo chcq takq strategiq, 
jeili Pahstwo majq konkretnq wizjq, moiemy to opracowak. Uwaiamy, Se to troche rozmija siq 
z rzeczywistoiciq a strategia powinna by6 rzeczywista. Trzeba siq skupiC na konkretnych 
problemach, na programach spoiecznych a nie na prognozach, danych statystycznych, kt6re 
w perspektywie czasu okazujq siq nieuiyteczne. Jeieli chodzi o prognozowanie jakiejkolwiek 
inwestycji, mbwii Pan, ze przygotowuje Pan projekty unijne, gdzie w przypadku samorqdu 
bazujemy na konkretach, musimy siq wywiqzae z konkretnych liczb. Dla mnie tworzenie 
dalszych prognoz w tyrn dokumencie nie ma sensu. JeSli Paristwo chcq, mozemy to 
przygotowad, ale to sq tylko i wyiqcznie dywagacje teoretyczne a rzeczywistoik jest w zupeinie 
innyrn miejscu. Proszq niech Paristwo nam powiedq jakq chcecie strategiq- teoretyczn% kt6ra 
bqdzie fajnie wyglqdaia czy strategiq, ktbra bqdzie oparta w dzisiejszych realiach, ktora bqdzie 
zakladala, ze mogq siq pojawiC jakiei problemy, niezale&ie od Pahstwa, wynikajqce 
z przepisbw prawnych i bqdziecie Patistwo musieli na nie reagowad. W taki spos6b 
tworzyliimy tq strategiq, aby byia przede wszystkim praktycma." 

Radny Kr~sz to f  Bon'kowski 
,,Chciaibym, aby byia to strategia praktyczna, ale nigdzie tego nie widzq. Wydaje mi siq, & 
przykiad, kt6ry pokazaiem, w jasny sposdb to przedstawia. 



Zupelnie inaczej rozurniem prognozq. JeSli Pani rozurnie prognozq jako wykonanie tabeli 
w Excelu, to ja tego nie chcq." 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Uwa&m, i e  prognozy sq nieprzewidywalne. Sq to tylko i wylqcznie prognozy a Paiistwo 
wydajq Srodki publicme. Jest wiqc pytanie, czy bqdziemy bazowak na faktach czy bqdziemy 
tworzyk strategiq w oparciu o prognozq." 

Radny Kr~sz tof  Borikowski 
,,Skoro bazujemy na faktach, dlaczego jedynq analiq, jakq Panie dokonaly w ramach strategii 
jest analiza SWOT. Gdzie jest analiza otoczenia bliiszego i dalszego, ktora odpowie dokladnie 
na te problemy, kt6re Pani zdefiniowala? Gdzie sq analizy, kt6re nam uSwiadomiq jakie 
problemy mogq siq zrodzik i w jaki sposdb na nie odpowiedziek? 
JeSli chodzi o uwagq w zakresie samych dotacji, o ktorych Panie wspomnialy, jest to bardzo 
cenna uwaga. Zaznaczytem to, ke ten dokument musi pozostad otwarty, tzn. aby byla 
moSliwoSk, nawet gdy wprost nie wpiszemy pewnego dziaiania, aby gmina czy przedsiqbiorca 
mogli siq powola6 na pewne dzialanie, kt6re spowoduje, ze nie bqdzie trzeba mieniak tej 
strategii. Warto by siq zastanowik nad tym, aby do kahdego punktu tej strategii, ktbry jest 
zdefiniowany, dodaC og6lne dzialania- inne dziaiania zmierzajqce do rozwoju gminy. Jest to 
wtedy kruczek do tego, ze gmina, np. wnioskujqc o dofinansowanie na inwestycjq, kt6ra nie 
jest wpisana do strategii, na kt6rq moiemy siq powolat." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bar i c~k  
,,Jeili chodzi o kwestiq wspolpracy z innymi gminami, w celu operacyjnym 2.1- Ochrona 
walor6w przyrodniczych gminy, jest kierunek dziaiaii- Lobbowanie na rzecz umocnienia linii 
brzegowej Jeziora Zegrzynskiego i ochrona czystoSci wod- wspolpraca z samomjdami powiatu 
legionowskiego. 
JeBeli chodzi o analizq SWOT, ostateczne brmienie otrzymaliSmy ze strony Urqdu. Taka byla 
decyzja zarnawiajqcego, aby analiza SWOT miala takie brmienie. 
JeSli chodzi o r6inice rozwojowe miqdzy miastem a terenami wiejskimi, to glownie roinice 
w infrastrukturze, inny jest poziom skanalizowania terenow miejskich i terenow wiejskich, 
dostep do uslug." 

Radny Marek Bilihski 
,,W wykazie organizacji p o q d o w y c h  brakuje Stowarzyszenia Sport i Rekreacja oraz 
Stowarzyszenie Policyjne, ktore funkcjonujq w Skubiance." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Zweryfikujemy wykaz organizacji pozarqdowych i dokonamy aktualizacji." 

Radny Krqwztof Borikowski 
,,Czy bylaby mozliwoSC zorganizowania dodatkowego spotkania w zakresie strategii po 
wniesieniu wszelkich zgloszonych uwag?" 

(Posiedzenie Komisji opuicil radny Wlodzimierz Skoikiewicz). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Przed zaproszeniem Pah na kolejne spotkanie w sprawie strategii, w gronie wszystkich 
radnych spr6bowalibySmy zrecenzowak ten dokument na wlasne potrzeby. Zdefiniujemy, kt6re 



z tych zapisow w naszej opinii wymagajq korekty, ale bqdzie to element uzgodniony w wiqkszej 
grupie a nie tylko na poziomie pojedynczego radnego." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bariczyk 
,,JesteSmy autorem tego dokumentu, ale proszq zrommieC, i e  to nie my mamy podejmowaC 
decyzje jakie majq by6 kierunki rozwoju i jakie majq by6 Paristwa oczekiwania. Nam jest 
bardzo trudno prowadziC tego rodzaju rozmowq, gdy jest kt04 bardziej aktywny, jak Pan radny 
Krzysztof Borikowski, ma swoje poglqdy bardzo konkretnie sprecyzowane i oczekuje od nas, 
i e  coi wprowadzimy do dokumentu. ChcialybySmy, abyScie Paristwo osiqgnqli porozumienie 
i nie stawiali nas w takiej sytuacji, bo nie jesteSmy sqdziq w sprawie i nie bqdziemy mdwiC kto 
z Pahstwa ma racjq. Nie zajmujemy stanowiska, nie popieram ani nie negujq. Moiemy tylko 
caly czas cmwaC nad poprawnoiciq tego dokumentu, ieby nie bylo w tym dokumencie iadnych 
absurd6w. Bardzo byimy prosily, abyScie Pahstwo wypracowali wsp6lne stanowisko." 

(Przerwa). 

(Po przemie). 

2. 
Sprawy rdine 

Wiceprzewodniczqcy Rady JdzefLutomirski 
,,Zostda zgloszona proSba, aby w punkcie sprawy roine om6wiC rozstrzygniecie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego dotycqce stwierdzenia niewaknoici uchwaiy Nr 212/XXI/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany studiurn uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,PopelniliSmy blqdy w zmianie studium, bqdziemy to naprawiak. Wynika to z r6inych 
wzglqdow. Przyldadem sq tereny eksploatacyjne, ktore ustanawial Wojewoda w drodze 
zarqdzenia nadzorczym. Okazuje siq, ze powinniimy to powt6rzyC. ByliSmy przekonani, i e  
jeSli Wojewoda wydal zarzqdzenia, to jui obowipuje. Z niektorymi zapisami znajdujqcymi siq 
w rozstrzygnieciu by6 moke zgadzamy siq mniej. Pracujemy nad zmianq studium, 
w odpowiednim momencie przedstawimy Paristwu projekt uchwaly z uwzglqdnieniem 
wszystkie uwagi Wojewody." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Nie bqdq ukrywaC, i e  pozwolilem sobie zaproponowaC ornowienie tej kwestii na dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji z kilku wzglqdow. Nie bqdq ukrywal, i e  mam odczucia, nie tylko 
z poziomu gminy, ze coraz ostrzej sq traktowane uchwaly organow stanowiqcych. Wojewoda 
Mazowiecki bardzo rygorystycznie podchodzi do tych zapis6w. Mam tez takie wraienie, i e  
wla4nie odnoSnie studium ciqgle ma uwagi do podejmowanych w tym zakresie uchwal. 
Chcialem w tym gronie zwr6ciC na to uwagq, ze mamy do czynienia z takq sytuacjq i pokr6tce 
poprosik o wsp6lne zastanowienie siq nad tym z czego to wynika. Mamy sposobnoSC goSciC na 
sesjach czy komisjach projektanta, wydaje siq bardzo elokwentny i wie o czym mowi, natomiast 
poiniej brutalnie weryfikuje to nadzor prawny i czqsto spotykamy sie z takimi sytuacjami, i e  
jako Rada Miejska przyjmujemy dokumenty, puszczamy je w Swiat, po czym zimny prysznic 
i musimy wracak do tych dokumentow. Rozumiem, ze jest to zycie, ze potrzeba zmiany tych 
zapisow w poszczeg6lnych obszarach jest obiektywna i gdybyScie Paristwo nie mieli takiego 



zapotrzebowania, nie trafialoby to do nas. Myglq, ze jako radni te8 mamy prawo sformuiowad 
delikatny apel, keby jednak m 6 c  nadz6r nad dokumentarni, kt6re sq przygotowywane. 
Jest to szczeg6lny rodzaj dokumentu. Kaidy to wie, ie na poziomie Urzqdu ciqiko przygotowad 
taki dokurnent, ale moze zastan6wmy siq nad zmianq firmy opracowujqcej plany 
zagospodarowania przestrzennego. Stawiam to jako otwarte pytanie. Mam pewien dyskomfort 
z tym, i e  w zasadzie ile razy nie wychodzimy z planami zagospodarowania, to albo musimy 
zmieniad ten dokurnent, bo za chwilq Wojewoda kilka rzeczy podwaiy i trzeba pochylid 
i posypaC glowq popiolem, albo zmierzyd siq z tyrn rozstrzygniqciem nadzorczym. Chcialem 
Paristwu zaproponowad, abySmy odwdali siq od rozstrzygniqcia Wojewody, mimo i e  Pan 
Sekretarz dowi6d1, ze Wojewoda ma racjq pod wzglqdem merytorycznym. Chodzi o to, abydmy 
czasarni zawalczyli o swoje uchwaly, bo albo jesteimy pewni tego co przyjmujemy albo nie 
jesteimy pewni. Z naszej postawy wynika, i e  w zasadzie nigdy nie jestedmy pewni, bo za 
kaidym razem, gdy Wojewoda cokolwiek narn uchyla, mbwimy, i e  miai racjq, zgadzarny siq 
z tym, a ze uchyla za kaidym razem, to coraz mniej komfortowa jest przynajmniej dla mnie ta 
sytuacja." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jedli po dyskusji z osobami, kt6re w imieniu Wojewody wzruszajq nasze uchwaiy doszlidmy 
do przekonania, ze jednak bylo coi nie tak z podjgtq uchwalq, trudno, eebydmy szli z tym do 
sqdu. Dlatego tez odstqpujemy od zaskarkenia rozstrzygniqcia nadzorczego Wojewody. Nie 
zgodze siq z Panem Przewodnicqcym, ze mamy tak duio zaskarzonych uchwai. Byiem na 
podsumowaniu z udziaiem przedstawicieli grnin z terenu wojew6dztwa mazowieckiego, 
z przedstawicielem Wejwody. ByliSmy wymienieni w kategorii gmin, z kt6ryrni problem6w 
w zakresie plan6w zagospodarowania przestrzennego Wojewoda nie ma. 
Czqsto stoimy przed dylematem, czy zaspokoid oczekiwania wiaScicieli gruntow, czy robiC to 
zgodnie z literq prawa. Dlatego czqsto ryzykujemy, by6 moze Wojewoda tego nie zauway albo 
uda narn siq to obronic. Czgsto w planach zagospodarowania przestrzennego, kt6re poprzednio 
byly zatwierdzane, niekt6re rozwiqzania udalo nam siq wprowadzid i obroniC. Stosujemy takq 
metode, aby zaspokoik oczekiwania inwestor6w i wiaScicieli grunt6w. Nie zawsze siq to udaje, 
tak jak w tym przypadku. 
Do studium wprowadziliimy zapis, kt6ry jest wymagany od pewnego czasu, analiza bilansu 
terenu. WprowadziliSmy zapis w brzmieniu: ,,Zmiana studium nie spowoduje istotnych zmian 
w strukturze przestrzennej calej gminy oraz w przeznaczeniu teren6w. Teren objqty zmianq jest 
czqdciowo zabudowany i zalesiony. Zmiana dotyczy rozszerzenia funkcji zawartej 
w obowiqzujqcym planie zagospodarowania terenu oraz n i a n y  wskainik6w i parametr6w 
zabudowy. Z uwagi na powyzsze nie dokonuje siq bilansu terenu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym." Niestety Wojewoda uznai, ze ten 
bilans jest wymagany zgodnie z literq prawa. Czasami wymijajqce rozwiqzania, kt6re 
proponujemy w naszych planach zagospodarowania przestrzennego czy w tym przypadku 
w studium, nie znajdujq akceptacji Wojewody, ale w wiqkszodci przypadk6w siq udaje." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Nie chciaibym wchodzid w dyskusjq, bo kierunek i intencje, jakie Pahstwem kierujq sq dla 
rnnie jasne. Pojawii siq zarzut, ktorego wedhg mnie moina by10 uniknqd, ze uchwalq 
zmieniajqcq przekroczyliSmy zakres, kt6ry wynikal ze studium, bo nie moik uchwala 
zrnieniajqca mied szerszego zakresu nik dokument, kt6ry zmienia. 
Chciaibym poprosid Pana Sekretarza, ze jeSli bqdziecie mieli Pahstwo do oceny czy bqdq jakieS 
kontrowersyjne rozwipnia, jakiei skrbty, kt6re moglyby komu.4 ulatwid wcie, ale nie wiemy 
czy zmieszcq siq w dotychczasowej linii orzecniczej Wojewody, jeili mamy co do tego 
wqtpliwoSC, to moze odi6imy to na poi roku, rok czy dwa lata." 



Radny Stanislaw Krqwzkowski 
,,Na dzialce po dawnej RSP Szadki majdujq siq haldy gruzu. Mieszkahcy obawiajq siq, ie 
wldciciel terenu przygotowuje ten teren pod gospodarkq Smieciowq. Czy jest to prawda? 
Proszq o informacje w tym zakresie." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nabywca tych grunt6w kilka lat temu wys~p i l  do nas z propozycjq podzialu na mniejsze 
dzidki z przeznaczeniem pod budownictwo rnieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z planem. 
PostawiliSmy wladcicielowi gruntow pewne warunki- kwestia drog dojazdowych, korzystania 
z wody, partycypacji w kosztach mediow. Po rozmowie wycofal siq z podzialu i nie wrocil do 
tego tematu. Podzial nie zostal zatwierdzony, w dalszym ciqgu funkcjonuje jako jedna 
nieruchomoSC." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Sprawdzimy co dzieje siq na tej dzidce." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Proszq o pomoc w sprawie dzialki, ktorej wlaScicielem jest prywatna firma, a ktora najduje 
siq nad Jeziorem Zegrzynskim za budynkiem dawnej kawiarenki. WczeSniej teren byl 
ogrodzony, uporiqdkowany. W chwili obecnej jest bardzo zaniedbany, ogrodzenie jest 
niszczone, galqzie porovmcane po calym terenie itd. Mieszkahcy Zegrza zwracajq siq 
z proibq o intenvencjq, aby wldciciela nieruchomoSci zobowipd do utrzymania porzqdku na 
swoim terenie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wplynqio do rnnie pismo Pana Burmistrza z proSbq o wytypowanie przedstawiciela Rady 
Miejskiej do konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Po 
konsultacjach z radnymi z tego terenu, nie mogiem wytypowak iadnego radnego z tamtej 
okolicy. W zwiqzku z tym poprosiiem Pana Mariusza Rosiliskiego, ktory wyrazil zgodq. 
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkdy Podstawowej w Jadwisinie odbqdzie siq 3 sierpnia 
2016r. o godz. 10.00." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Pan Burmistrz wydal zarqdzenie o Swiadczeniu rzeczowym, jeSli chodzi o dluinikbw, ktorzy 
zalegajq w oplatach za mieszkania. Jaka jest liczba tych dluinikbw? Pan Bunnistrz i Pan 
Dyrektor na pewno wiedzq jak zagospodarowad te osoby. Propozycje, gdzie widzq jakieS braki 
lub co.4 trzeba byloby poprawid- chodniki, kt6re zarastajq chwastarni, ciqgi pieszo- rowerowe, 
np. na Borowej Gbrze, rampa w parku miejskim. Przy Izbie Pamiqci zauwaiylem przerastajqce 
chwasty. Przy OSrodku Sportu i Rekreacji moina byloby wykorzystad dodatkowe sily na 
uporqdkowanie terenu za walem. Po raz kolejny jest to dobra inicjatywa. 
Kolejna kwestia to remonty w szkole podstawowej i gimnazjurn w Serocku. Niezbyt du2o 
dzieje siq w kwestii tych remontow. Wiem, Be byly jakieS problemy z ciqgiem 
komunikacyjnym. Czasu jest corm rnniej i nie chcidbym, aby na pocqtku wrzeinia zastal nas 
tam bdagan. Bqdziemy mieli na gkowie, Pan Burmistrz i radni mn6stwo osob, ktbre bqdq na to 
narzekad i spadnie to na pewno na serockich radnych. 
Czy klimatyzacja w Centrum Kultury i Czytelnictwa jest wykonywana i jak przebiega remont?' 

Zastppca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,OdnoSnie zalegloSci, co dwa miesiqce organizujemy spotkania z dhimikami, romawiamy 
z nimi, kontrolujemy to i staramy siq egzekwowac zalegloSci. Po czqSci udaje siq 



wyegzekwowak te naleinoSci. Sq tei przypadki, ze dajemy mozliwoSC odpracowania 
zalegloici, nie wszyscy wyraiajq chqC do tego. Jest jakii procent ludzi, ktorzy angaiujq siq 
i odpracowujq zalegloici. Sq tee osoby, ktore sp4acajq zadiuienie." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Zarqdzenie, o ktorym m6wimy zostaio wydane niedawno. Natomiast do tej pory 
obowiqzywalo zarqdzenie, zgodnie z kt6rym byla mozliwo~C odpracowania zaleglodci tylko 
w Miejsko-Gminnym Zakiadzie Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z nowym zarzqdzeniem 
mozliwoSC odpracowania zalegloici rozszerzyliSmy do wszystkich jednostek organizacyjnych. 
Tak jak Pan Burmistrz powiedzial, raz na dwa miesiqce przeprowadzarny rozmowy 
z d h i k a m i  czynszowymi. WiqkszoSC tych os6b nie odpracowuje zalegloSci, bo nie chcg bo 
siq wstydq, bo sq chorzy itd. Niektorzy odpracowujq zalegio8ci, np. spq ta jq  klatki schodowe, 
malujg odnawiajq itd. W ten sposob likwidujemy im powstaie zadhxknia." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,JeSli chodzi o klimatyzacjq w sali widowiskowej Centnun Kultury i Czytelnictwa, zadanie to 
jest jui na ukonczeniu. W tym tygodniu klimatyzacja zostanie wykonana. Natomiast bqdzie 
trwai drobny remont, m.in. malowanie. 
Odnoinie remontu w szkoiach, jest to realizowane na biekqco. JeSli chodzi o I1 etap 
modernizacji gimnazjurn w Serocku, zaplecza sali gimnastycnej, byiy ogioszone dwa 
przetargi, niestety nieskuteczne. Ostatni przetarg zostanie otwarty w najbliksq Srodq. Zakres 
zadah zostai zmniejszony do wykonania tylko czqSci szatniowej. Jest natomiast obawa, ze I1 
etap modernizacji mo8e zostaC niewykonany. 
JeSli chodzi o ciqg komunikacyjny przy szkole podstawowej w Serocku, zostanie wykonany 
w terminie." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku posiedzenia, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl 
wspolne posiedzenie komisji o godz. 16.25. 




