
Protokbl nr 812016 
ze wspblnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 6 paidziernika 2016r. 

Posiedzenie wspdlne Komisji odbylo sig w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtekposiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski 
i poinfonnowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 8 radnych (nieobecni radni: Jolanta 
Kaczmarska, Bozena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Krzysztof Bor'dcowski, Jaroslaw Pielach, 
Stanislaw Krzyczkowski i Krzysztof Zakolski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Komisja moke obradowa6. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniei 
Zastqpca Bunnistrza J6zef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiliski oraz Kierownik 
Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Cezary 
Parzychowski (lista obecnosci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Dyskusja nad projektem ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 
201 6-2025". 

2. Sprawy r6ine. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie przyjqcie porzqdku posiedzenia Komisji. 

W glosowaniu 
Porqdek posiedzenia zostal przyjqty przy 8 glosach za- jednoglognie. 

1. 
Dyskusja nad projektem ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016- 
2025" 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Wsp6lne posiedzenie Komisji Rady na ostatnim posiedzeniu przyjqlo wniosek radnego 
Krzysztofa Boiikowskiego w zakresie przeredagowania treSci punkt 7 strategii. 
Mam pewnq wqtpliwo8C dotycqcq podstawy prawnej projektu uchwaly. W projekcie uchwaly 
w postawie prawnej jest przywdany art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorzqdzie gminnym. 
Natomiast w uchwale o przystqpieniu do opracowania strategii jako podstawa prawna jest 
dodatkowo podana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jaka jest przyczyna tego, 
ze w uchwale o przystqpieniu do sporqdzenia strategii w podstawie prawnej jest podana ustawa 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, natomiast w projekcie uchwaly o przyjqciu strategii 
rozwoju jest wskazana tylko ustawa o samorqdzie gminnym? Uwaiam, ze ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju powinna rowniei znalezk siq w podstawie prawnej projektu 
uchwaly w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Grniny Miasto i Gmina Serock na lata 2016- 
2025, poniewai podstawq opracowana strategii byla r6wniez ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. 
Czy podanie w podstawie prawnej tylko art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorqdzie gminnym 
jest zabiegiem celowym, czy tei zostalo to pominiqte?" 



Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Czy nasza strategia jest tq strategist, o kt6rej mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju? Gdy podejmowaliSmy decyzjq o przystqpieniu do opracowania strategii, wziqliimy 
artykuly z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, aby nie zamykad sobie drogi, jeSli 
bqdziemy chcieli brad pod uwagq ustawq o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jezeli 
chodzi o uchwalq o przystqpieniu do sporqdzenia strategii rozwoju, nie byla ona konieczna, 
natomiast Pan Burmistrz chcial, abyScie Phstwo o tyrn wiedzieli. Z biegiem czasu i w zwiqzku 
z calq procedurq oraz rozmowami z przedstawicielami innych gmin, mamy r6ine podstawy 
prawne. W wiqkszoici w przyjqtych uchwalach dotycqcych uchwalenia strategii, w podstawie 
prawnej jest przywolany tylko art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorqdzie gminnym. 
Proszq zauwaiyd, i e  w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zapis, ie ustawa 
nie dotyczy Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich. Obawiamy siq, i e  jeSli w podstawie 
prawnej bqdzie przywolana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jeSli bqdziemy 
pisad wnioski o dofinansowanie, czy nie bqdziemy mieli problemu, i e  bqdq nam odejmowane 
punkty za strategiq ze wzglqdu na to, i e  w uchwale jest przywolana ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, ktora wylqcza PROW. Jest to Swiadoma decyzja, ie 
ograniczamy podstawe prawnq tylko do ustawy o samorqdzie gminnym. 
Poza tyrn jeSli chcielibySmy wykonak strategiq, kt6ra jest strategiq w rozumieniu ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, proszq zauwaiyd, Be konieczne jest uzgodnienie 
projektu strategii z wldciwym ministrem. Jest z tyrn zwiqimy kolejny problem, poniewa2 
ministerstwo rozwoju nie uzgadnia tych strategii, ze wzglqdu na to, ze zgodnie z zapisami 
ustawy strategiq przygotowuje widciwy minister lub zarqd wojewddztwa. Strategie na 
podstawie wspomnianej ustawy to strategie co najmniej na poziomie regionalnym." 

(Na posiedzenie Komisji przybyi radny Krzysztof Bolikowski). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zakladam, ze Pahstwo przyjqliScie takie ryzyko, i e  bqdzie to tylko strategia, kt6rq da siq 
wykorzystad do PROW. Niestety realia tak wyglqdajq, i e  wszystkie programy poza PROW 
zapewne bqdq wymagaly przedstawienia dokumentu strategicznego opracowanego zgodnie 
z tq ustawq. Zastanawiam siq co w6wczas zrobimy? JeSli nie bqdziemy skladad wniosk6w, 
poniewai nie bqdziemy dysponowali takim dokumentem. Zwracalem na to uwagq wczegniej. 
Troche jestem zaskoczony, i e  idziemy w tyrn kierunku, i e  Swiadomie rezygnujemy z tej 
podstawy. By6 moze rozwiqimiem byioby przyjqcie dw6ch dokumentow. Czy skoro 
wylqczamy z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju fundusz rolny, czy 
w programach PROW jest potrzebna strategia? JeSli nie, mam wqtpliwoSC co do potrzeby jej 
przyjmowania. Jestem przekonany, ze w programach poza PROW jest potrzebna strategia. 
Sami stawiamy sobie taki problem, i e  nie bqdziemy mogli aplikowak poprzez brak tego 
dokumentu o Srodki z innych h6del ni8 PROW. Czy by10 to analizowane?" 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Na tyrn etapie do konca trudno jest odpowiedzied na to pytanie, poniewai dzisiaj mamy Srodki 
unijne- jest to Urqd Marszalkowski, mamy d e o  Srodk6w z Narodowego czy Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Na dzisiaj nie potrafiq odpowiedziek czy bqdq wymagane te dokumenty i jak bqdq punktowane. 
Przy aplikowaniu o r6ine grodki, jeSli brakuje jakiegoS dokumentu, wniosek nie przepada, ale 
traci punktacjq. Poza tyrn jeszcze nie wiemy na jakie zadania i do jakich program6w bqdziemy 
skladad wnioski." 






















