
Prolokdl nr 8/2018 
z XLVII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 Iipca 2018r. 

Sesja odbyla sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoSci (zak. nr 2). 
Obecni sdtysi wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. nr 3). 

Poradek obrad: 
I. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie p o q d k u  obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z X L l V  i X L V  sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
5. lnformacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miedzy sesjami. 
6. lnterpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody I drzewa 

uznanego za pomnik przyrody. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Serock na lata 2018 - 2027. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia m i a n  w budiecie Miasta 

i Gminy Serock w 2018 roku. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy 

ul. Strumykowa. 
I I .  Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zmiany uchwaiy 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. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wyraienia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli oraz okreSlenia sezonu kqpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie p i n y  
Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zenvolen na 
sprzedai napojow alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaiy napojow alkoholowych przeznaczonych do spoiycia poza miejscem sprzeda iy na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock, 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
16. Sprawy rozne. 
17. Zamkniecie sesji 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Arlur Borkowski 
,,Mam zaszczyt otworzyi na X L V l l  sesje Rady Miejskiej w Serocku niniejszym otwieram posiedzenie. 
Witam serdecznie Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, Pana Burrnistrza Jbzefa Zajqca. Witam 
serdecznie Palistwa radnych. Witam serdecznie przedstawicieli Z a q d u  Osiedla Zegrze, witam 
kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownikow komorek w Urzqdzie, 
witam Paniq Skarbik, Pana Sekretarza. Witam przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, Panstwa so+tys6w, przedstawicieli Rady Osiedla Zegrze, witam Paniq Anne Gajewskq czlonka 
zarzqdu powiatu, witam Pana Michala Stalmacha kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy 
Zewnetrznych i Polityki Romoju,  ktory dzisiaj przybliiy nam kwestie budowy l ini i  kolejowej 
do Zegrza. Witam pracownikow Urzedu Miasta i Gminy Serock oraz wszystkich zgromadzonych na 
sali". 



2. 
Przedstawienie porqdku  obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Obradujemy w sktadzie 14 radnych (nieobecni radni: Mariusz Rosiliski), co stanowi quorum, przy 
ktorym Rada Miejska mote obradowaf, i podejmowaf, prawomocne uchwaly. Wraz z zaproszeniem na 
dzisiejsq sesje otrzymaliScie Palistwo porqdek obrad. Chcialbym zapytaf, czy sp uwagi co do jego 
treici?". 

Burmism Sylwester Sokolnicki 
,,Chcialbym prosif, Pahstwa o zdjecie z porqdku obrad pkt 13 oraz pkt 14, czyli dwoch uchwal 
dotycqcych szeroko rozumianej polityki alkoholowej". 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq w porqdku posiedzenia. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostat przyjqty przy 14 glosach za- jednogloSnie 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie p o q d e k  posiedzenia wraz z poprawkq. 

W glosowaniu 
Pomjdek obrad wstal przyjqty przy 14 glosach za- jednogtoinie. 

3. 
Przyjpie  protokdu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treSci protokoMw nie zgtoszono tadnych uwag, w trybie statutowym protokdy zosta4y przyjete". 

4. 
Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalno6ci miedzy sesjami 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym serdecznie podziekowaf, za wszystkie zaproszenia, ktbre otrzymatem, przepraszam, ie nie 
wszqdzie moglem byf,. 
Przedstawie Panstwu pisma, kt6re w okresie miqdzy sesjami wplynqly do Przewodnicqcego Rady 
Miejskiej (zatqcznik nr 4): 
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Wnioskodawca 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock 

Burmistn Miasta i Gminy 
Serock 

Rada Powiatu 
turominskiego 

Rada Miejska w Nasielsku 

T&C pisma 

Pismo kierowane do Ministra Rolnichva z proibg 
o wsparcie dziaid dotycqcych przekazania przez IHAR 
terenu w Jadwisinie. 
Pismo do Starosty Legionowskiego z proibp 
o informacje w sprawie linii kolejowej Wieliszew - Z e p  
















