Protokd nr 2R018
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskicb w dniu 25 lipea 2018r.
Posiedzenie Komisji odbylo sic w Uqokie Miasla i Gminy Serock ul. Rynek 21.
Poczqrek posiedzenia o godz. 14.30.

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka Oktaba
i poinfonnowala, ke w posiedzeniu Komisji bierze udzial6 radnych; lista obecnohci- zalqcznik o r 1).
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastepca Bunnistrza J6zef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik,
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania P m s h z e ~ e g oi Romoju (GP) Jakub
Szymahski oraz Dyrektor Oirodka Sportu i Rekreacji (OSIR) Maciej Gotawski (lista obecno6cizalqcznik nr 2).
Pnewodniczqca K o w i Agnieszka Okfaba
Zaproponowata nastepujqcy p o q d e k posiedzenia Komisji:
I . Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdotonej w Serocku nazwy
ul. Strumykowa.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr 60N1/2011 Rady Miejskiej
w Serocku, z dnia 30 marca 201 1 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyratenia zgody na uhvorzenie miejsca
okazjonalnie wykonystywanego do kqpieli oraz okreilenia sezonu kqpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykonystywanego do kqpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy
Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia maksymalnej liczby m o l e 6 na spnapoj6w alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej spndaty
napoj6w alkoholowych przemaczonych do spotycia poza miejscem sprzedaiy na terenie
gminy Miasto i Gmina Serock.
6. P n y j ~ i protokolu
e
z posiedzenia Komisji z dnia 21 maja 2018~.
7. Sprawy r6tne.

Do przedstawionego p o q d k u posiedzenia Komisji nie zgloszono tadnych uwag, porqdek
posiedzenia Komisji zostai pnyjjety bez uwag.
1.
Rozpatneoie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polohnej w Serocku nanvy
ul. Strumykowa.
Kierownik GP Jakub S~mariski
,,Projekt uchwaly dotyczy drogi stanowiqcej wlasnoX os6b fizycmych, wlaicicieli jest 18 wszyscy
wyrazili zgode aby nadaC drodze te nazwq, wynika ona z ich wniosku i inicjatywy. N m a nie
wystepuje na terenie gminy".
Pnewodniczqca Komisji Agnieszka Okiaba
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze potobnej w Serocku nazwy
ul. Sbumykowa.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 3).
2.
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaty Nr 60NU2011 Rady Miejskiej
w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia aktualimcji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017.

Kierownik GP Jakub S ~ m a h s k i
,,Zglaszana uchwaia wynika z kilku kwestii. Program Rewitalizacji jest to jeden z programow, kt6ry
Rada Gminy uchwala na podstawie ustawy o samotiqdzie gminnym. Zadania rewitalizacji sq jui
prowadzone na podstawie ustawy o rewitalizacji, ale do konca 2023 roku moiemy dzialaC na naszych
starych dokumentach. Potrzeba uchwalenia Programu Rewitalizacji wynika w duiej mierze
z budiet6w unijnych. Na ten i przyszly rok ni ma iadnych dofinansowali z budiecie wojewodzkim,
dopier0 nowa perspektywa finansowa bqdzie dawala moiliwoSC uchwalenia nowego planu
rewitalizacji. Zmiana tego programu ma dwa elementy, pienvsze to zmiana zadania gminnego, ktore
j u i bylo zdefiniowane w tym programie zwiqkszenie atrakcyjnoici gminy Serock poprzez
zagospodarowanie Szlaku Napoleonskiego, pojawia siq rowniei potrzeba podjqcia dziala~i
rewitalizacyjnych w obrqbie grodziska ,,Barbarkan jest uaktualniany wstepny harmonogram tego
przedsiewziecia jak i kosa jego realizacji. Drugie z zadan to zgloszone przez prywatny podmiot, kt6ry
w Jachrance zamierza podjqt dzialania rewitalizacyjne w dawnym oSrodku wypoczynkowym PKP
Kolejarz, oirodek nieczynny od kilku lat, kupiony przez Windsor, maja by6 tam przeprowadzone
odwierty geotermalne".
Radny Krzystlof Bonko wski
,,Chcialbym dopytak o programy unijne".
Chciatbym dopytak odnoSnie programow unijnych. JeSli chodzi o Mazowsze chyba by1 planowany na
nastepny rok- niestety dalej nie slyszq, nakladajq siq ime glosy,.
Czy z WFOS byly jakieS dofinansowania na coS co moina polqczyc z rewitalizacjq, np. na
termomodernizacj~?
Kierownik GP Jakub Szymanski
,,ieby gmina mogla korzystaC z dofinansowah na zadania rewitalizacyjne musimy i~chwalidten
program rewitalizacji w oparciu o nowe przepisy. JeSli chodzi o dofinansowanie z WFOS to j u i jest
interes inwestora, ieby to sobie sprawdziCn.
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Okfaba
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr 60NIl2011 Rady Miejskiej
w Serocku, z dnia 30 marca 201 1 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 4).

