Protok61 nr 112018
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w
w dniu 25 lipca 2018r.
Posiedzenie Komisji odbylo sir w Urzedzie Miasfa i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.
Poczqfekposiedzenia o godz. 13.30.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu
i Finansow Jozef Lutomirski i poinformowal, 2e w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych
(nieobecni radni: Artur Borkowski i Krzysztof Borikowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I),
co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowad. W posiedzeniu Komisji
uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmistrza Jozef Zajqc, Skarbnik
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, oraz Kierownik Referatu OrganizacyjnoPrawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafai Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Serock na lata 201 8 - 2027.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta
i Gminy Serock w 201 8 roku.
3. Sprawy roine.
Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono a d n y c h uwag, porqdek
zostal przyjety bez uwag.

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

Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta
i Gminy Serock w 2018 roku
Skarbnik Monika Ordak
,,Wystepujemy do Pahstwa z drobnymi zmianami, zwiqzane sq one z wydatkami
inwestycyjnymi. Proponujemy zwiekszenie dochod6w o kwote 361.624,75 zl oraz zwiekszenie
wydatkbw o kwotq 317.100,25 zk. Spowoduje to zrnniejszenie deficytu o kwote 44 tys. zl. JeSIi
chodzi o strone dochodowq to najwazniejsze informacje, otrzymaliSmy dofinansowanie na
zakup samochodu dla jednostki OSP w Woli Kielpiliskiej w wysokosci 130 ty. zi. Zwiekszamy
wpkywy za sprzedai napojow alkoholowych o kwote 90 tys. zl sq to Srodki znaczone czyli
ta sama kwota jest przeznaczona na zadania zwiqzane z naszymi programami
przeciwalkoholowymi. Wprowadzamy rowniei w tym projekcie uchwaty dotacje na realizacje
programu Dobry Start 300+ w kwocie 92 tys. zl. JeSli chodzi o strone wydatkows) zabezpieczmy
Srodki na programy przeciwalkoholowe w kwocie 90 tys. zl. Glownq zmianq jeSli chodzi
o zadania inwestycyjne jest zabezpieczenie Srodkow na Kompleksowq przebudowe systemu

kanalizacji w Zegnu" - 300.000 zl. Mamy techniczne problemy z podlgczeniem dw6ch blok6w
do budowanej kanalizacji, poniewai!. wysqpil tam Mgd projektowy. Gmina b~dzieubiegad sie
o wypiate odszkodowania z tego tytulu od wykonawcy. Zmiany na poszczeg6lnych zadaniach
sq to czyszczenia inwestycji po przetargach czyli oszczednoSci jakie pozostaly. Dwa zadania
inwestycyjne przesuwamy do realizacji na rok 2019 tj. Budowa Scietki dydaktycznokrajoznawczej Jadwisin-Zegrze oraz Budowa punkow Swietlnych Dosin ul. Dluga.
Po wprowadzeniu tych zmian zmieniamy takte Wieloletnig Prognoze Finansowq, w ktorej
dostosowujemy plan wydatkowy i dochodowy".
(Nu posiedzenie Komisjiprzyby/ Radny KrzyszfofBorikowski).
Radna Botena Kalinowska
,,Czy te 92 tys. zi. to jest zaliczka czy jui caloSC?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Jest to druga transza, pienvsq 86 tys. wprowadziliSmy zarqdzeniem, ale to nie jest jeszcze
wszystko, planujemy otrzymad na to zadanie okdo 700 tys. zf".
Radna Boiena Kalinowska
,,Czy kwota 25 tys. darowima to jest od osoby Bzycznej?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Jest to darowizna od przedsiqbiorcy".
Radny K r w o f Borikowski
,,W Stasim Lesie sq jut przygotowania do poszerzenia drogi, na jakich zasadach udalo sie
rozstrzygnqd przetarg?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Firma jest jut wybrana, ju2 zaczqli prace".
Radny Kriysztof Borikowski
Jaki jest kosa tej inwestycji? Mida by6 dotacja".
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Koszt inwestycji to okolo 2.500.000 zl."
Radny Wlodzimiec SkoSkiewicz
,,Chcialem siq dowiedzieb co z budow* punktbw Swietlnych w Borowej G6rze na ul. Lipowej?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,By1 tam podzial gdzie w jednej czeSci mieszkaficy sie zgadzali, a w drugiej siq nie zgadzali na
oSwietlenie i la czeSC na ktoq byla zgoda jest jut po przetargu, lada chwila wiec rozpocznq siq
prace".
Przewodniczqcy Komaji Jdzef Lutomirski
,,Prosq o szczeg6ly zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa przebudowa systemu
kanalizacji w Zegrzu w kwocie 300.000 zt"

