
Protokdl nr 1/2017 
z XXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 stycznia 201 7r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnosci (A. nr 1). 
Obecni zaproszeni goscie wg zalqczonej listy obecnoSci (mi. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnosci (zal. nr 3). 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porzqdku obrad. 
3.  Przyjqcie protokolbw z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dziaialnoSci miqdzy 

sesj ami. 
5. Informacj a Burrnistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwdy zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia oplat za 

Swiadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych 
w szkolach podstawowych prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budietu grniny Miasto i Gmina Serock na prowadzenie 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, a takze trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania 
i wykorzystywania. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bieiqcego utrzymania drdg kategorii powiatowej w 20 17 roku. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 7-2027. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporziyhenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G1. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sposobu wykonania uchwaly 
Nr 459lLVl2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2010 r. w sprawie 
przystqpienia do sporqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock- sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie oraz Uchwaty 
Nr 253/XXVII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zrniany 
uchwaly Nr 459lLVl2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2010 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Nowa Wies 
gm. Serock nazwy ul. Tolka Banana. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Kania 
Nowa gm. Serock nazwy ul. Poludniowa. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow uzupelniajqcych 
do organu jednostki pomocniczej solectwa Nowa WieS. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Serockiego Programu 
Strategicmego na rzecz Seniorbw do 2020 roku". 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19. Sprawy roine. 
20. Zamkniqcie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Otwieram XXIX sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Witam na sesji Pana Burmistrza Sylwestra, 
Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Pana Jozefa Zajqca. Paristwa radnych, przedstawicieli 
jednostek pomocniczych Miasta i Gmina Serock, przedstawicieli Rady i Zarqdu Osiedla 
Zegrze. Witarn serdecznie dyrektorow i kierownikciw jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Serock. Witam serdecznie Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza, kierownikow referat6w 
Urzqdu Miasta i Grniny w Serocku, pracownikciw Urzqdu. Witam przedstawicieli Rady 
Seniorciw. Witam wszystkie osoby obecne na sali." 
Poinformowd, ze w sesji bierze udziai 12 radnych (nieobecni radni- Artur Borkowski, 
Krzysztof Borikowski oraz Mariusz Rosinski), co stanowi quorum, przy ktdrym Rada Miejska 
moie obradowak i podejmowak prawomocne uchwaly. 

Pnedstawienie porzqdku obrad 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paristwo radni otrzymaliicie porqdek obrad sesji. 
Czy sq uwagi do treici porqdku obrad? Nie widzq zgloszen. 
Na wniosek Pana Burmistrza (zaiqcznik nr 4) proponujq wprowadzenie do porzqdku obrad 
w punkcie 16a projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Oirodka Pomocy Spolecznej 
w Serocku." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku obrad sesji polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 
16a punktu- rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Oirodka Pomocy 
Spolecnej w Serocku. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostaia przyjqta przy 12 glosach za- jednogloinie. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Podda4 pod glosowanie porqdek obrad sesji wraz z przyjqtq poprawkq. 

W glosowaniu 
Popdek  obrad sesji wraz z przyjqtq ztnianq zosta4 przyjqty przy 12 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjqcie protokol6w z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Nie odnotowano iadnych uwag do treici protokolbw. Czy kt04 z Paristwa radnych chcialby 
wnieSC uwagi do ich treSci? Nie widzq zgloszen. W zwipku z tym w trybie statutowym 
protokoiy uzyskujq moc wi&cq." 


































