
Rada Miejska w Serocku 
Radni - SESJA 

VI Sesja w dniu 27 lutego 2019 
Obrady rozpoczeto 27 lutego 2019 o godz. 13:30, a zakonczono o godz. 16:12 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzieto udzial 14 czlonkow. 

Obecni: 

1. Marek Bilihski 
2. Krzysztof Bolikowski 
3. Stawomir Czenvinski 
4. Boiena Kalinowska 
5. Teresa Krzyczkowska 
6 .  Gabriela KsiQyk 
7. J6zef Lutomirski 
8. Agnieszka Oktaba 
9. Slawomir Osiwata 
10. 
1 1. Aneta Rogucka 
12. Mariusz Rosinski 
13. Wlodzimierz SkoSkiewicz 
14. Wieslaw Winnicki 
15. Krzysztof Zakolski 

1. Otwarcie sesji. 

VI Sesje Rady Miejskiej otworzyl Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski, powital 
wszystkich zgromadzonych. Stwierdzil, i e  w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi 
kworum, przy ktorym Rada moie podejmowad prawomocne decyzje. 

2. Pnedstawienie ponqdku obrad. 

Otwarcje sesji. 
1. Przedstawienie porqdku obrad. 
2. Przyjecie protokolu z V sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
3. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dziatalnokci miedzy 

sesjami. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici midzy  sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamieci 

,,Zolnierzy Wyklqtych" 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejecia zadah Powiatu Legionowskiego 

w zakresie bieiqcego utrzymania drog kategorii powiatowej w 2019 roku. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 



Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 201 9 roku. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rodzajow Swiadczeh oraz warunkow 
i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystajqcych z opieki zdrowotnej. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na 
prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidlowoici ich 
pobrania i wykorzystania. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czeici dzialki nr 409 
w obrebie Skubianka gm. Serock. 
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie okreilenia szczeg6towych wymogow 
raportu o stanie gminy. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej 
dzialek nr 57, 58, 72, 73, obqb 04 w Serocku na rzecz uzytkownika wieczystego. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwatq w sprawie partnerskiej 
wspolpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza 
dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacji". 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia programu opieki nad 
zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierqt na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 20 19r. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia wniosku. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Sprawy rozne. 
Zarnkniecie sesji. 

Do zaproponowanego porzqdku zaproponowano zmiane polegajqcq na dodaniu do p o q d k u  
obrad dodatkowych punktow: 
15a. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B, pow. 
legionowski, woj. mazowieckie uchwalonego uchwatq Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 3 1 lipca 2014 roku 
21a. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia stanowiska Komisji Rewizyjnej 
dotyczqcego rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy 
zwiqzanej z utrzymaniem dr6g na terenie wsi Gqsiorowo. 
21b. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia protokolu Komisji Rewizyjnej z 
kontroli realizacji funduszu soleckiego w 201 8 roku. 

Gtosowano wniosek w sprawie: 
Przedstawienie porzqdku obrad- dodatkowe punkty. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIh: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bohkowski, SIawomir Czenviliski, Boiena Kalinowska, Teresa 


































