
Protokdl nr 3/2017 
z XXXI  sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 marca 201 7r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 2 1. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnobi (A. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnosci (zal. nr 2). 
Obecni sohysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porzadek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z XXX sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzidalnoici miqdzy 

sesj ami. 
5. Informacja Bunnistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia informacji o wyniku wybor6w 

uzupelniajqcych do organu jednostki pomocniczej solectwa Nowa Wiei. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dostosowania sieci szk61 podstawowych 

i gimnazj6w prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oSwiatowe, na okres od dnia 1 wrzeinia 
201 7r. do dnia 3 1 sierpnia 2019r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia kryteri6w rekrutacji do klas 
pierwszych szk61 podstawowych, dla kt6rych organem prowadqcym jest gmina 
Miasto i Gmina Serock, liczby punkt6w za kaide z tych kryteri6w oraz dokument6w 
niezbqdnych do ich potwierdzenia. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwdy zmieniajqcej uchwalq w sprawie partnerskiej 
wsp6lpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorqd6w Mazowsza 
dla aktywizacji spdeczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacji". 

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

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami 
bezdornnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwieq t  na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock w 2017 roku. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie przystqpienia do sporqdzenia zmiany 
Studiurn uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i grniny 
Serock 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F2. 



16. Rozpatrzenie w sprawie zmiany uchwaly nr 307KXIXl2017 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 stycznia 201 7 r. dotycqcej przystqpienia do sporqdzenia miejscowego planu 
zagospodmowania przestrzennego grniny Serock - sekcja G1 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzidki nr 11519 obrqb Dqbe, 
gm. Serock. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia na wlasnodb dzialek nr 22111 i 22 112 
polokonych w obrqbie Borowa G6ra. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 
gm. Serock nazwy ul. Cedrowa. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zashgi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zashgi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

23. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

24. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

25. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

26. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zashgi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

27. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia dotycqcego 
wspblpracy miqdzygminnej . 

28. Rozpatrzenie projektu uchwaly w spawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli realizacji wybranych zadd  z zakresu dzialania Referatu Komunikacji 
Spd-ecznej . 

29. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokoh Komisji Rewizyjnej 
z kontroli realizacji wyrniany w rarnach wsp6lpracy miqdzy rniastami partnerskimi za 
20 16r. 

30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
3 1. Sprawy rbine. 
32. Zarnkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXXI sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Mam zaszczyt powitaC Zastqpcq Burrnistrza 
Miasta i Gminy Serock Pana J6zefa Zajqca, witarn serdecmie Pahstwa radnych. Witam 
przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock w osobach soltys6w, 
przewodniczqcego Zarzqdu Osiedla Zegrze. Witarn kierownikbw jednostek organizacyjnych 
Miasta i Gminy Serock, kierownik6w komorek Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Witam 






























































