
Protokdt nr 5/2017 
z XXUII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 15 maja 201 7r. 

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

Pomdek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokch z XXXI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnobci rniqdzy 

sesjami. 
5. Informacja Burrnistrza Miasta i Gminy Serock o dzidalnobci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Ocena stanu bezpieczenstwa na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
8. Przedstawienie oceny zasobow pomocy spolecznej w 2016r. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Grniny Serock na lata 201 7-2027. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 

i Gminy Serock w 2017 roku. 
1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spopdzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, 
uchwalonego uchwdq Nr 109/XI12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 
20 15 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 219114 obrqb Jachranka, 
gm. Serock. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie urnowy najmu 
lokalu uiytkowego w budynku Jachranka 75H. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteriow oceny 
wnioskow o realizacjq zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli realizacji wyrniany w ramach wspolpracy miqdzy miastami partnerskimi za 
20 16r. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
17. Sprawy roine. 
1 8. Zarnkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXXIII sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Witam serdecznie wszystkich 
zgromadzonych. Szczegolnie serdecznie witarn gobci, kt6rzy bqdq brali udzial w sesji 
w osobach: Pana Mariana Malinowskiego- Prezesa Zarqdu Oddziah Miejsko-Gminnego 
Zwiqzku Ochotniczych Straiy P o m y c h  RP w Serocku, st. bryg. mgr Mieczyslawa 
Klimczaka- Komendanta Powiatowego Pdstwowej Straiy Poiarnej w Legionowie, 



kom. Zbigniewa Prusinowskiego- Komendanta Komisariatu Policji w Serocku. Chcialbym 
powit& serdecmie Paristwa radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, przewodniczqcych Rady i Zarzqdu Osiedla Zegme. Witam kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urzqdu Miasta i Gminy Serock, dyrektor6w jednostek organizacyjnych. 
Witam Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Zasepcq 
Burmistrza. Witarn wszystkie osoby, kt6re uczestnicq w sesji." 
Poinformowal, ze w sesji uczestniczy 1 1 radnych (nieobecni radni: Gabriela Ksimk,  Stanislaw 
Krzyczkowski, Jaroslaw Pielach, Krzysztof Borikowski), co stanowi quorum, przy kt6rym 
Rada Miejska moze obradowak i podejmowak prawomocne uchwaly. 

Przedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Patistwo radni otrzymaliicie porzqdek obrad. Czy q 
uwagi do trerSci porz,@h obrad? Nie widzq zgloszen. 
Chcialbym zasygnalizowak j e d q  propozycjq zrniany- wprowadzenie pod obrady w punkcie 
14a projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej we wsi Wierzbica nazwy 
ul. Kaliny." 

(Na posiedzenie sesji przybyl radny Krzysztof Borikowski). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zrniarq poqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 14a 
projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Wierzbica nazwy 
ul. Kaliny. 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porzqdek obrad sesji wraz z przyjetq zmianq. 

W glosowaniu 
Porzqdek obrad sesji wraz ze zmianq zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjqcie protokolu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,W Referacie Organizacyjno- Prawnym i Obslugi Rady Miejskiej byl wylozony protok61 
z XXXI sesji Rady Miejskiej w Serocku. Do treici protokolu nie zgloszono zadnych uwag. 
Czy ktoi z Phstwa chcidby wnieik uwagi do jego treici? Nie widze zgloszen. W zwiqzku 
z powyiszym protok6l zostal przyjqty." 










































































