
Protok61 nr 1012016 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 5 grudnia 2016r. 

Posiedzenie Kornisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.30. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyi Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski 
i poinformowai, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 11 radnych (nieobecni radni: Artur 
Borkowski, Krzysztof Bohkowski, Agnieszka Oktaba i Krzysztof Zakolski; lista obecnogci- 
zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym komisje mogq pracowak. W posiedzeniu 
wsp6lnym Komisji uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Sekretarz Tadeusz 
Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji 
(PRI) Marek Bqbolski, Kierownik Referatu Podatkbw, Opiat Lokalnych i Windykacji (PW) 
Beata Dobrowolska, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obsiugi Rady Miejskiej 
(RMP) Rafai Karpinski, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Gdawski, 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw 
Smutkiewicz, Gl6wna Ksiqgowa Zespoiu Obsiugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Anna Sumiia, 
Giowna Ksiqgowa Centrum Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Ewa Grzybowska, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego (MGZW) Leszek Biachnio, Kierownik OBrodka 
Pomocy Spoiecznej (OPS) Anna Oriowska oraz Kierownik Referatu Adrninistracyjno- 
Gospodarczego (AG) Anita Kubalska (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Przedstawii nastqpujqy ponqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 

2. ~oz~at rzen ie  i zaopiniow&e projektu uchwaiy budketowej Miasta i Gminy Serock na 
2017r. 

3. Sprawy roine. 

Do zaproponowanego porzqdku posiedzenia nie zgioszono kadnych uwag. Porqdek 
posiedzenia Komisji zostai przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 

2. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
201 7r. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Jeieli chodzi o tryb pracy nad projektem uchwaiy budzetowej, uchwala nie przewiduje 
procedowania poprzez wsp6lne posiedzenie Komisji. Proponujq, abySmy obradowali jako 
wsp6lne posiedzenie Komisji, natomiast jeSli chodzi o glosowanie, w imieniu 
przewodnicqcych komisji, poddam pod giosowanie opinie poszczeg6lnych komisji zgodnie 
z ich kompetencjarni. Po zamkniqciu dyskusji Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 



i Finans6w ustosunkuje siq do opinii poszczeg6lnych komisji Rady i wyda ostatecznq opiniq 
w sprawie projektu budzetu." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Zgoclnie z ustawq o finansach publicznych, Burrnistrz podjql dwa zarqdzenia odnoSnie 
projektu uchwaly budietowej na rok 201 7 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20 17- 
2027. Dwa projekty uchwal zostaly przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do 
Rady Miejskiej w terrninie do 15 listopada. 
Opracowujqc projekt budietu na rok 2017 (zalqcznik nr 3), przyjqliSmy dane otrzymane 
z instytucji zewnqtrznych, jak r6wniez opieraliimy siq na przewidywanym wykonaniu roku 
biekqcego. UstaliliSmy dochody na kwotq 70.397.789,4321, na kt6re skladajq siq: 
- dochody z podatku dochodowego od os6b fizycnych PIT- 14.065.706,00~1, 
- subwencja oSwiatowa- 13 .853.848,00zlY 
- dotacje z Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na 
realizacjq zadd  zleconych z zakresu administracji rzqlowej w lqcznej wysokoici ponad 
14.700.000 zl. 
Ponadto gmina zaplanowala dochody z tytuh dochod6w wlasnych w wysokoSci ponad 
18.000.000zl, na kt6re skladajq siq wszelkiego rodzaju podatki i oplaty, w tym np. podatek od 
nieruchomoSci stanowi kwotq 13.130.000zl. ZaplanowaliSmy r6wniez dochody majqtkowe na 
kwotq ponad 7.000.00021, na kt6re skladajq siq sprzede mienia gminnego oraz ir6dla 
dofinansowania zewnqtrznego do realizowanych zadari inwestycyjnych. 
Wydatki zostaly zaplanowane w wysokoici 75.777.740,52zlY w tym na zadania majqtkowe 
gmina przeznaczyla kwotq 19.764.23 1,86zl. Srodki te sq przenaczone na kontynuacjq zadah 
wieloletnich, kt6re sq ujqte w pnedsiqwziqciach WPF, kt6re rozpoczqly siq w roku 20 16 lub 
latach wcze$niejszych, jak r6wniez wprowadzane sq nowe zadania. 
ZaplanowaliSmy wydatki dla jednostek organizacyjnych gminy na realizacjq ich zadah 
statutowych. Najwiqksze wydatki stanowi oSwiata- ponad 17.000.00021 oraz pomoc spoleczna- 
ponad 16.000.000zl (program rqdowy ,,Rodzina 500 plus"). 
ZabezpieczyliSmy kwotq 458.046,75zl na zadania zwiqzme z realizacjq funduszu soleckiego, 
na ktore rady soleckie zloiyly wnioski. 
ZabezpieczyliSmy r6wniei irodki na kontynuacjq program6w gminnych- budowa 
przydomowych oczyszczalni iciek6w oraz wymiana piecow na systemy proekologicne. 
Grnina bqdzie za poirednictwem rady zwiqkszak irodki w miarq +ow wniosk6w 
mieszkaric6w o dofinansowanie. 
Zabezpieczyliimy r6wniei na poziomie 320.000~1 dotacje dla przedszkoli niepublicnych, 
kt6re sq prowadzone przez podmioty zewnqtrzne. Kwota ta bqdzie sulccesywnie zwiqkszana do 
potrzeb. ZaplanowaliSmy rdwniei hrodki na konkursy, kt6re gmina planuje przeprowadzik 
w lqcznej wysokoici 65.000zl. 
Zaplanowana jest dalsza realizacja program6w zdrowotnych- szczepienia przeciwko grypie 
i przeciwko pneurnokokom. W tym roku planujemy wystartowak z nowyrn programem 

zdrowotnym w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkahcbw gminy. 
Deficyt budzetu wyni6sl kwotq 5.379.951,09~1, kt6ry gmina planuje pokryk wolnymi Srodkami 
oraz emisjq obligacjq komunalnych. ZaplanowaliSmy r6wniez Srodki stanowiqce splatq 
z o b o w i m  wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw, poiyczek i obligacji w wysokogci 3.1 11.000zl. 
Chcialabym wprowadzik do projektu uchwdy budietowej autopoprawkq. W rozdziale 758 18 
w $4810 zwiqkszyk o 20.00021 rezerwq og6lnq. ~rodki  te planujq przenieSC z rozdzialu 75023 
z $4300. Zmianie uleglby zapis w $5 ust. 1 projektu uchwa4y budietowej, kt6ry otrzymalby 
brzmienie: ,,Ustala siq rezenvq og6lnq w wysokoSci 80.000~1." R6wniei objadnienia wydatk6w 
na stronie 66 - opis rozdzialu 758 18 otrzyma4yby brzmienie: 
,,Rozdzial 75818 - utworzono rezenvq og6lnq w wysokogci 80.000 zl oraz rezerwq celowq 






















































