
Prorok61 nr10/2018 
z XLIXsesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 wrzeinia 2018r. 

Sesja odbyla sie w Urqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 2 1 .  
Pocqtek sesji o godz. 13.30. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr I). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal, nr 2). 
Obecni sdtysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porzadek obrad: 
I .  Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjecie protokdu z XLVI sesji Rady Miejskiej. 
4. lnformacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miedzy sesjami. 
5. lnformacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miedzy sesjami. 
6. lnterpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie zaciqgnivia potyczki 

dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwate w sprawie zaciqgnivia potyczki 
dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie zaciqgnipia potyczki 
dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie m n i a  zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie dofinansowania zadania z zakresu q d z a n i a  drogq krajowq. 

1 I .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2018 - 2027 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia zmian w budtecie Miasta 
i Gminy Serock w 2018 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zamiany gruntow pototonych w gminie Semck. 
14. Rozpatrzenie pmjektu uchwaiy w sprawie wydziertawienia cqSci n ie~chomoici  

zlokalizowanych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
15. Rozpatrzenie pmjektu uchwaiy w sprawie wydziertawienia c q i c i  n ie~chomoici  

zlokalizowanych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
17. Sprawy rbtne. 
18. Zamknivie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Mam zaszczyt otworzyk XLIX sesje Rady Miejskiej w Serocku. Witam serdecznie Pana Burmistrza 
J6zefa Zajqca. Witam Pana Sekretarza, witam Paniq Skarbnik. Witam serdecznie Parktwa radnych. 
Witam serdecznie przedstawiciela Zarqdu Osiedla Zegrze, witam kierownikow jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownikow komorek w Urzedzie. Witam przedstawicieli 
jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock, Pa~istwa sottysow, witam Paniq Anne Gajewskq 
cztonka zarzzjdu powiatu. Witam pracownikow Urzedu Miasta i Gminy Serock oraz wszystkich 
zgromadzonych na sali". 

b. 

Przedstawienie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Arfur Borkowski 
,.Obradujemy w skladzie 14 radnych (nieobecny radny: Kazimierz Sosnowski), co stanowi quorum, przy 
ktorym Rada Miejska moze obradowak i podejmowak prawomocne uchwaly. Wraz z zaproszeniem na 



dzisiejsq sesje otrzymaliicie Pahstwo porqdek obrad. Chcialbym zap* czy sq uwagi co do jego 
trekci? 
Ze swojej strony chcialbym zaproponowa6 dodanie dw6ch punkt6w dotycqcych rozpahzenia uchwal 
w sprawie przyznania medalu Za m h g i  dla Mi&a i Gminy Serock- w punktach ISa oraz 15b". 

Przewodninqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie m i a n 9  porqdku posiedzenia. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostal przyjeta przy 14 glosach za- jednogloinie. 

Pnewodniczctcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia wraz z przyjqtr) zmianq. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjety przy 14 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjqcie protokolu z XLVI sesji Rady Miejskiej. 

Pnewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,W Biurze Rady zostaf wylotony protokM z XLVI sesji Rady Miejskiej, czy sq uwagi do treSci 
protokh.  Nie w i d q  zgloszeli, w zwiqzku z powyiszym protokM zostal przyjqty?" 

4. 
Informacja Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy sesjami 

Przewodnierqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawie Pahstwu pisma, ktbre w okresie miedzy sesjami wplynely do Przewodnicqcego Rady 
Miejskiej (mlqcznik nr 4): 

TreSC pisma 

Zarqdzenie 145/B/20 18 w sprawie przedstawienia 
informacji o przebiegu wykonania budtetu, o ksztaltowaniu 
sie WPF, oraz informacji o przebiegu wykonania plan6w 
finansowcy CKiCz i SPZOZ za I pMrocze 2018 roku. 

Pismo dw. Rady Miejskiej w sprawie utwardzenia 
ul. Oliwkowej w Dosinie. 

Pismo dw. Rady Miejskiej dotycqce wylqczenia z zakresu 
ochrony konserwatorskiej cqSci bastionu zachodniego 
i rawelinu zachodniego dawnej twierdzy Serock, lub 
wylqczenie z zakresu ochrony odcinka w a h  ziemnego. 

Pismo dw. Rady Miejskiej kierowane do Kolegium 
Odwotawczego w sprawie skladowiska odpad6w 
w Jask6lowie. 
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