
Protok61 nr 112017 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, BudBetu i Finans6w z Komisjq 
Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestnennej w dniu 25 stycznia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgbie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu 
i Finansow Jozef Lutomirski i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji uczestniczy 9 radnych, 
w tym 4 czionk6w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finansow (nieobecni radni- 
Artur Borkowski i Krzysztof Bolikowski) oraz 6 czlonkow Komisji Rolnictwa, Ochrony 
~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej- lista obecnokci- zalqcznik nr 1. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli rowniez: Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, 
Sekretarz Tadeusz Kanownik oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi 
Rady Miejskiej (RMP) Rafd Karpinski - lista obecno6ci- zaIqcznik nr 2. 

Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
Zaproponowal nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bieqcego utrzyrnania dr6g kategorii powiatowej w 201 7 roku. 

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. 

4. Zapoznanie z treiciq pisma Podlaskiej Okrqgowej Izby Iniynier6w Budownictwa 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar 
A, powiat legionowski, wojew6dztwo mazowieckie. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja GI. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sposobu wykonania uchwaly 
Nr 459lLVl2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia24.02.2010 r. w sprawie przystqp' nia 
do sporqdzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ser f ck- 
sekcja H, powiat legionowski, woj . mazowieckie oraz Uchwdy Nr 253lXXVIIl20 10 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr 
459lLVl20 10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2010 r. 

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

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi KaniaNowa 
gm. Serock nanvy ul. Poludniowa. 

9. Sprawy roine. 

Do zaproponowanego porzqdku obrad nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek zostal przyjqty 
bez uwag. 



1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie pnejqcia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2017 roku 

2. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 

3. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Powiat Legionowski wystqpil do gminy z projektem porozumienia odnoSnie przejqcia zadania 
polegajqcego na biezqcym utrzymaniu drog powiatowych znajdujqcych siq na terenie gminy. 
Powiat przeznacza na to zadanie Srodki w tej samej kwocie, kt6ra byla w ubieglym roku, 
tj. kwota 155.000~1. W zwiqzku z powyzszym przedstawiamy Panstwu projekt uchwaly. 
Wprowadzamy te Srodki po stronie dochodowej i wydatkowej i przekazujemy je do Miejsko- 
Gminnego ZaMadu Gospodarki Komunalnej, kt6ry bqdzie realizowal to zadanie. 
JeSli chodzi o stronq wydatkowq, zwiqkszamy Srodki na dwa zadania inwestycyjne- na 
modernizacjq boiska sportowego w Gqsiorowie- zwiqkszamy Srodki o 100.000zl w zwiqzku 
z tym, ze najnizsza oferta przekracza Srodki zaplanowane w budzecie. Ponadto na przebudowq 
drogi gminnej w Woli Smolanej chcemy zlozyC wniosek o dofinansowanie z Funduszu 
Gruntow Rolnych. Zasada jest taka, ze zadanie musi by6 zadaniem jednorocmym. Zadanie to 
mamy zapisane jako zadanie dwuletnie, gdzie w tym roku mial zostaC opracowany projekt, 
natomiast w przyszlym roku realizacja zadania. W zwiqzku z powyzszym przenosimy te Srodki 
do roku 2017, chcemy zlozyC wniosek o dofinansowanie i zrealizowaC to zadanie jeszcze 
w tym roku. 
Zabezpieczamy rowniez Srodki dla soltysow za roznoszenie decyzji podatkowych. Bqdq 
podpisywane z soltysami indywidualne umowy. Na to zadanie planujemy zabezpieczyc kwotq 
23.000~1, tj. Srednio 3,5021 brutto za jednq dostarczonq decyzjq. Kwota ta jest na poziomie roku 
ubieglego, jakq wyplacaliimy pracownikom za roznoszenie decyzji podatkowych. 
Po dokonaniu zmian wzrasta deficyt budzetowy o kwotq 208.000~1, ktory planujemy pokryc 
wolnymi Srodkami. 
JeSli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wykreilamy z WPF zadanie 
zwiqzane z przebudowq drogi w Woli Smolanej i przenosimy do zadan jednorocznych. Ponadto 
zmniejszamy kwotq dlugu o 900.000~1 z tego wzglqdu, iz ze wstqpnych analiz wynika, ze 
budzet 2016r. zamknql siq nadwyikq. W zwiqzku z tym gmina zrezygnowala z emisji ostatnich 
serii obligacji, czyli z kwoty 900.000~1, co wplywa na zmniejszenie dlugu." 

Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
,,JeSli chodzi o projekt uchwaly w sprawie przejecia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie biezqcego utrzymania drog kategorii powiatowej w 20 17r., Powiat przekazuje kwotq 
155.000~1 na realizacjq tego zadania. Jest to zadanie dosyC szerokie, bowiem na terenie gminy 
mamy 46 km drog powiatowych. Chodzi o utrzymanie tych dr6g w nalezytym porqdku, 
tj. koszenie poboczy, wycinanie galqzi, sprzqtanie, zamiatanie itd. Czy przeprowadziliscie 
Panstwo kosztorys wykonania tych robot? Czy kwota 155.000~1 wystarczy na solidne 
utrzymanie drog powiatowych? Czy Powiat nie zamierza realizowaC tego zadania we wlasnym 
zakresie?" 














