


3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Miasto 
i Gmina Serock do skladu Zgromadzenia Zwiqzku Gmin Zalewu Zegrzyriskiego. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyratenia zgody i okreilenia warunk6w 
udzielania bonifikat od jednorazowych oplat za przeksztalcenie prawa uzytkowania 
wieczystego grunt6w stanowiqcych wlasnoSC Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo wlasnoSci tych grunt6w. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydziertawienia czeSci dzialki nr 512 obreb 15, 
polokonej pny  ul. Zakroczymskiej w Serocku. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwdq w sprawie ustanowienia 
,,Serockiego bonu klobkowego". 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego programu oslonowego 
w zakresie udzielania pomocy w formie posilku na lata 2019-2023. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego 
uprawniajqcego do przyznania nieodplatnie pomocy w postaci posilku, Swiadczenia 
pienieaego w postaci zasilku celowego na zakup posilku lub iywnogci oraz Swiadczenia 
rzeczowego w postaci produkt6w zywnoiciowych dla os6b objetych wieloletnim programem 
oslonowym w zakresie przyznawania posilku ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 201 9-2023. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok. 
11. Rozpatrzenie projelctu uchwaly w sprawie wykazu wydatk6w budietu gminy, kt6re nie 
wygasajq z uplywem roku budketowego 2018. 
12. Sprawy r6he. 
13. Zamkniecie posiedzenia. 

Do przedstawionego p o q d k u  zaproponowano zmiaq polegajqcq na dodaniu dodatkowego 
punktu - 3b.: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia wybor6w do organ6w jednostek 
pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2019-2023. 
Zaproponowano t&e przeniesienie do punktu 3a.: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wykazu wydatk6w budietu gminy, kt6re nie 
wygasajq z uplywem roku budzetowego 2018. 

Poqdek  ze zrnianq przedstawial siq nastqpujqco: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Pmdstawienie poqdku  obrad. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Miasto i 
Gmina Serock do skladu Zgromadzenia Zwiqzku Grnin Zalewu Zegrzybskiego. 
3a Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wykazu wydatk6w bud2etu gminy, ktbre nie 
wygasajq z uplywem roku budietowego 201 8. 
3b. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przeprowadzenia wybor6w do organ6w 
jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2019-2023. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyratenia zgody i okreSlenia warunk6w 
udzielania bonifkat od jednorazowych opiat za przeksztdcenie prawa uiytkowania 
wieczystego grunt6w stanowiqcych wlasnoSC Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo wlasnoici tych grunt6w. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci dzialki nr 512 obreb 15, 
pdokonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku. 
























