
Protok61 nr  712018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 21 czenvca 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo sic w Urz$dzie Miasra i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqrekposiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyt Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowal, i e  w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udziat 14 radnych (nieobecni radni: 
Kazimierz Sosnowski; lista obecnoici- zalqcznik nr  I), co stanowi quorum, przy ktorym wsp6lne 
posiedzenie Komisji moze obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniez: Zastqpca 
Burmistrza Jozef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Dyrektor Miejsko- 
Gminnego Zaktqdu Gospodarki Komunalnej Mirostaw Smutkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Zaktadu Wodociagowego Leszek Btachnio, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obstugi 
Rady Miejskiej (RMP) Rafat Karpinski, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
(GP) Jakub Szymanski (lista obecnoSci- zalqcznik nr  2). 

Przewodniczqcy Rody Miejskiej Artur Borkowski 
Przedstawit nastepujqcy p o q d e k  posiedzenia wspolnego Komisji: 

I. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie poparcia dzialali dotycqcych rozwoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wyrazenia woli budowy boiska sportowego 
w Gminie Miasto i Gmina Serock. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Zaktadu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zaciqgniecia po j c z k i  dtugoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dhgoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zaciqgniqcia po jczk i  dhgoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2018 - 2027. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2018 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaty Nr 372/XXXV/2017 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotycqcej pnystqpienia do sporqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B 1. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock - obszar B, uchwalonego uchwalq Nr 165/XVIV2016 Rady 
Miejskiej w Serocku, z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

I I .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przeshzennego miasta Serock - obszar C, uchwalonego uchwalq Nr 309/XXXIV/2013 
Rady Miejskiej w Serocku, zdnia 27 marca 2013 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock - obszar E, uchwalonego uchwatq Nr 106/XV2015 Rady 
Miejskiej w Serocku, z dnia 3 1 sierpnia 2015 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego plan11 zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock - obszar CI,  uchwalonego uchwatq Nr 22/IV/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku, z dnia 2 lutego 201 5 roku. 



14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miany 
miejscowego planu zagospodarowania przesbzennego gminy Serock - sekcja F1 obreb 
Jadwisin. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji gminnych urqdzeti wodociqgowych na lata 2018-2023. 

16. Rozpabzenie projektu uchwaly w sprawie projekhl regulaminu dostarczania wody. 
17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraknia zgody na utworzenie miejsca 

okkjonalnie Gk~rzystywane~o do kqpieli oraz okreilenia s&nu kqpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kgpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie pnyjjecia protokdu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli w zakresie realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2017 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock. 

20. Pnyjecie protokoh z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 
kwietnia 201 8 r. 

2 1. Sprawy r6he. 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poqdek obrad. 

W glosowaniu 
Poqdek obrad zostal pnyjety przy 14 za- jednogloinie. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie poparcia dziala6 dotyczqcych ronvoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,Jest to uchwata intencyjna, z kt6rej czytamy, i e  Rada Miejska popiera dzialania dotycqce rozwoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Wanzawa - Modlin, jako istotnego punktu strategicznego regionu, 
kt6ry przedklada sie m.in. na rozw6j rynku pracy, rozw6j lokalnych przedsiebiorstw oraz promocje 
polobnych wok4 niego gmin. Ten ape1 wystosowany tq uchwalq Rada Miejska w Serocku zwraca siq 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministr6w oraz Posl6w i Senator6w RP 
o wsparcie dzialah stuQcych rozwojowi Portu Lotniczego. Projekt uchwaly powstal z inicjatywy 
poparcia aby te dzialania byly nakierowane na to, aby lotnisko Modlin zachowalo swoja dzialalnoSC 
i aby sie dalej rozwijato". 

Z-pca Burnlirfrza Jdzef Zajqc 
,,Zwr6cila sie do nas Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim o poparcie tego lotniska. Jest 
tam wiele miejsc pracy, dobrze sie jut to lotnisko pnyjdo. Wyralamy opinie aby poprzeC to 
stanowisko". 

Radny Slawomir Osiwala 
,Jak nasz projekt uchwaly ma sie do opinii pozostalych gmin naszego powiatu? Rozbudowa moie 
powodowaC wiqksq ucigliwoSC dla mieszkanc6w" 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,CzqSC mieszkahc6w Wieliszewa rzeczywiScie podnosila zarzuty, ale ta uchwala wpisuje w pewien 
kontekst dzialan politycznych na rzecz utrzymania tego przedsiewziecia. Jest teraz koncepcja aby 
powstalo Baranowo, aby inne lotniska wygaszaC. MySle, 2e warto podjqC dzialania aby poprzeC to 
lotnisko". 

Zas@pca Burmistna Jdzef Zajqc 
,,Wiele gmin podjdo podobne uchwaly, takle Wieliszew, kt6ry jest blitej. Rada Gminy Wieliszew 
popiera dzialania w sprawie poparcia dzialan 


































