
Rada Miejska w Serocku 
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej 

Posiedzenie w dniu 25 lutego 2019 
Obrady rozpocqto 25 lutego 2019 o godz. 1930, a zakoliczono o godz. 19:30 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzielo udzial 13 czlonk6w. 

Obecni: 

2. 
3. Slawomir Czerwinski 
4. Bokna  Kalinowska 
5. Teresa Krzyczkowska 
6. Gabriela Ksi;)iyk 
7. J6zef Lutomirski 
8. Agnieszka Oktaba 
9. Slawomir Osiwala 
10. 
1 I .  Aneta Rogucka 
12. Mariusz Rosiliski 
13. Wlodzimien SkoSkiewicz 
14. Wiestaw Wimicki 
15. Krzysaof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli t a b  : 

I .  Artur Borkowski - Buimistrz Miasta i Gminy 
2. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
3. Rafal Karpinski - Sekretan Miasta i Gminy 
4. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminv 
5. Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu O ~ L  
6. Jakub Szymatiski - Kierownik Referatu GP 
7. Alicja ~ k l i o n  - Dyrektor ZOSiP 
8. Anita Kubalska - Kierownik Referatu AG 

1. Otwarcie posiedzenia i pmdstawienie p o r q d k u  obrad. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski. Do p o q d k u  
zaproponowano zmiane- dodanie dw6ch punkt6w: 
16a. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczzjcego 
pneprowadzenia kontroli gospodarki finansowej gminy zwizpnej z uhzymaniem dr6g na terenie wsi 
Gpiorowo. 
16b. Rozpatnenie p r o t o k h  Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji funduszu soleckiego w 2018 
roku. 

Glosowano wniosek w sorawie: 
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad.- 2 dodatkowe punkty 16a 16b. 

Wvaiki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF, SIF,: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 



Wvniki imienne: 
ZA(13) . , 
Marek Bilinski, Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksi-k, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwata, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiliski, 
Wtodzimierz Skoikiewicz, Wiestaw Winnicki, Krzysaof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Knysztof Bonkowski, Jarostaw Krzysztof Pielach 

Glosowano w sorawie: 
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad ze zmianami. 

Wvniki eelosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJb SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (13) 
~ & k  ~i l inski ,  Slawomir Czenvihski, Bokena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  
J6zef Lutomirski , Aanieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta Roaucka, Mariusz Rosinski. - - - 
Wtodzimierz Skoikiewicz, Wiestaw ~ i n n i c k i ,  Krzysaof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Krzysaof ~onkowski, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Po zmianie porzadek ~rezentowal sie nasfemiaco: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamiqci ,,htnierzy 
Wyklqtych" 
3. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rodzajbw iwiadczen oraz warunk6w i sposobu ich 
przymawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajqcych z opieki zdrowotnej. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budzetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu kontroli prawidtowoSci ich pobrania i wykorzystania. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przejqcia zadan Powiatu Legionowskiego w zakresie 
bieacego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2019 roku. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie miany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2028. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock 
w 2019 roku. 
8. Rozpahzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci dziatki nr 409 w obrqbie 
Skubianka gm. Serock. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie okreilenia szczeg6lowych wymogbw raportu o stanie 
gminy. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie sprzedaiy w drodze bezprzetargowej dzialek nr 57.58, 
72,73, obrqb 04 w Serocku na rzecz utytkownika wieczystego. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcego uchwalq w sprawie partnerskiej wspdpracy przy 
realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorqd6w Mazowsza dla aktywizacji spdeczenstwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfonnacji". 
12. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie okreSlenia programu opieki nad nvierqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia petycji. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rozpahzenia petycji. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 
16. Rozpabzenie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia wniosku. 



16a Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosku dotycqcego 
przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej gminy zwiqzanej z uhzymaniem dr6g na terenie wsi 
Gpiorowo. 
16b Rozpatrzenie protokh Komisji Rewizyjnej z konholi realizacji funduszu sdeckiego w 2018 roku 
17. Sprawy r62ne. 
18. Zakonczenie posiedzenia. 

2. Rozpatmnie projektu uchwaly w sprawie uczezenia Narodowego Dnia Pamiqci ,,hlnierzy 
Wyklqtych" 

Projekt uchwaly przedstawil Pnewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski. Radny Slawomir Osiwala 
zaproponowal aby w 5 1 wykreSliC slowa w imieniu wlasnym oraz calej spdecmoici lokalnej. 

Glosowano wniosek w serawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uczczenia Nardowego Dnia Pamieci ,$olnierzy 
Wyklqtych" poprawka, wykreilenie sl6w. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ SE:  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (13) 
Marek Bilidski, Slawomir Czenvihski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksimk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiliski, 
Wbdzimiea SkoSkiewicz, Wieshw Winnicki, Knysaof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Knysztof Bolikowski, Jaroslaw Knysztof Pielach 

Glosowano w serawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamiqci ,&hieny 
Wykletych". 

Wvniki plosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF, S E :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (1 3) 
Marek Biliriski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksirltyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, 
Wldzimierz SkoSkiewicz, Wiestaw Winnicki, Knysaof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Knysztof Bonkowski, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Do obradujqcych ddqczyi radny Krrysztof Bonkowski. 

3. Rozpatmnie projektu uchwaly w sprawie rodzaj6w 6wiadczeh oraz warunk6w i sposobu ich 
pnyznawania w ramach pomwy zdrowotnej dla nauezycieli konystajr)cych z opieki 
zdrowotnej. 

Projekt uchwaly pnedstawila Dyrektor ZOSiP Alicja Melion. WyjaSnila, ie projekt uchwaly jest 
wykonaniem dyspozycji Ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z Kartq Nauczyciela organy prowadqce 
szkoty przemaczajr) corocznie w budietach odpowiednie Srodki finansowe z pneznaczeniem na 
pomoc zdrowotnp dla nauczycieli korzystajpcych z opieki zdrowotnej oraz okreSlajq rodzaje 



Swiadczeti przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i spodb ich pnyznawania. Karta 
Nauczyciela przyvlaje te kompetencje radzie gminy. Przyjpie uchwaly nie wymaga dodatkowych 
irodk6w w budtecie, wymaga jednak zmian w zwi@u z koniecznohiq przeniesienia zaplanowanych 
Srodk6w w planach finansowych poszczegblnych szk6l do budietu Z e s p h  Obslugi Szk61 i 
Przedszkoli w Serocku. W zwiqzku z tym, i t  zgodnie z ww. przepisami tworzy siq jeden fundusz na 
poziomie organu prowadqcego na pomoc zdrowotnq dla nauczycieli, skoncentrowanie Srodkbw i 
dyspozycji pnyznawania pomocy zdrowotnej na poziomie organu prowadqcego pozwoli na jednolite 
i szersze spojrzenie na potrzeby nauczycieli w tym zakresie. 
Projekt uchwaly zostat zaopiniowany przez zakladowe organizacje nvi@owe zrzeszajqce 
pracownikow oiwiaty na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Radny Slawomir Osiwala zastanawial siq dlaczego ustawodawca przerzuca ciqiar odpowiedzialnoSci i 
fmansowania na barki podatnika na najniiszym szczeblu, czyli tam gdzie q podatki lokalne. To m d  
powinien zadbaC aby na tego typu opieke Srodki finansowe byly przekazane do gmin. Nauczycieli jest 
caly czas tyle samo a uczni6w coraz mniej, wiqte siq z tym mniejsza subwencja. Radny uwaia, t e  
zanim taka uchwaia zostanie podjqta powinno by6 stanowisko Ministerstwa Edukacji, kt6re 
okreSliloby skqd te Srodki w budiecie p i n  maja sie znaletC. Radny S. Osiwaia zapytal czy q 
uzyskaliimy w tym roku dodatkowe Srodki z tego tytulu aby takie zadanie finansowaC. 

Llyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, te kwota subwencji zawiera wszystko, r6wniei pomoc 
zdrowotnq, powiedziata, ie od 2016 roku subwencja ma innq role, przestalo siq m6wiC, te subwencja 
ma pokryC wydatki na oSwiatq, subwencja jest jednym z dochod6w kt6rymi m o h a  pokryC wydatki na 
oSwiatq. 

Radny Slawomir Osiwata stwierdzil, te zbyt d u b  Srodk6w gmina wydatkuje na cele, na kt6re nie 
koniecznie by chciala, a kurcq siq pieniqdze i nie bqdzie ich niedlugo na inne cele, radny poprosil o 
zastanowienie siq aby nauczycieli objqC ubezpieczeniem, kt6re za skladkq zagwarantuje lekarza oraz 
ulgi na badania. 

Radny Slawomir Czerwiiski powiedzial, i e  zapis 5 4 m6wi wyrainie, ie WysokoSC Srodk6w 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotnq okreila co roku uchwaia budietowa, wiqc jest to 
kwota zamkniqta, a dmgi zapis w tym 5 Pomoc zdrowotna przeznaczana jest na refundacjq w caioSci 
lub czqSci poniesionych przez nauczyciela wydatk6w tak wiqc Burmistrz dzieli kwote, kt6q okreSla 
uchwata budtetowa. Radny zapytal czy kwota subwencji mote by6 przeznaczona na ten cel oraz czy 
rehabilitacja mieSci siq w pakiecie specjalistycznej pomocy zdrowotnej. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, te Swiadczenie to ma pokrycie w Srodkach subwencji 
bo ona jest nie tylko na wynagrodzenia. JeSli chodzi o rehabilitacjq, Dyrektor A.Melion wyjainila, te 
takq sugestie zglosil jeden ze zwi@6w zawodowych. 

Radny Krzysztof Bonkowski zapytal jak liczna jest liczba os6b o kt6rej jest mowa. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziata, ie w zeszlym roku I I osob wysQpiio o udzielenie 
pomocy zdrowotnej na 250 potencjalnie uprawnionych. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o zasadnoe 5 6: wnioski moha  skladaC dwa razy w roku, w 
krminach: do 3 1 maja i do 3 1 paidziernika danego roku kalendarzowego, jak on ma siq do $ 5 ust. 4- 
Nauczyciel mote ubiegaC siq o pomoc zdrowotnq raz w roku. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion wyjdnila, te zapis dotyczy skladania wniosk6w w dw6ch terminach, 
aby byla ta SwiadomoSC kiedy wniosek moaa  zioiyC i daje furtkq jeSli wydarzy siq coS po 3 1 maja. 

Radny Siawomir Czerwinski uwaia, 2e ten paragraf jest zasadny, moina podzieliC Srodki na dwa 
etaPY. 



Przewodnicqcy Rady podsumowal, i e  ta uchwata jest potrzebna, poza tym obliguje nas do przyjqcia 
jej karta nauczyciela. Przewiduje pomoc w przypadku kiedy stanie siq cog nauczycielowi. 
Przewodnicqcy poprosit aby zastanowiC siq czy jest motliwe aby dopisaC rehabilitacjq. Zapytal 
rowniez jakq otrzymujemy subwencjq. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ze subwencja wynosi 14 mln. zl. 

Skarbnik Monika Ordak powiedziala, i e  planowana w projekcie uchwaty budietowej kwota na rok 
2019 wynosi 14 mln. 768 tys. zl. Skarbnik powiedziala, i e  dotarta jut  informacja o zmniejszeniu tej 
kwoty o ponad 376 tys. zt. 

Radny Krzysztof Bonkowski zauwaiyl, i e  na oSwiatq z budzetu doktadane jest okolo 6 mln zl. Radny 
zapytal czy jest motliwoSC odzyskania tych pieniqdzy od rqdu, tak jak w kwestii VATU. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziata, ze przy zadaniach zleconych nie ma takiej moiliwoSci. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie rodzajow Swiadczen oraz warunkow i sposobu ich 
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajqcych z opieki zdrowotnej. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilidski, Krzysztof Bonkowski, Stawo~nir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wtodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NTEOBECNI (I ) 
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

4. Rozpatmnie  projektu uchwaty zmieniajqcego uchwale w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych 
pnedszkoli oraz trybu kontroli prawidlowoici ich pobrania i wykorzystania. 

Projekt uchwaly przedstawita Dyrektor ZOSiP Alicja Melion. Zmienia ulega Zatqcznik Nr 3 do 
Uchwaty Nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 201 8 r. 
Proponowany projekt uchwaty zmieniajqcej dostosowuje jej zapisy do wymog6w zawartych w 
ustawie o finansowaniu zadan oSwiatowych w zakresie rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej 
na uczni6w i wychowankow posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego oraz 
uczestnikow zajqi rewalidacyjno-wychowawczych. 

Radny Slawomir Czerwinski zapytal jakie kryterium musi spelniai dziecko, czy musi mieC orzeczenie. 

Dvrektor ZOSiP Alicia Melion wviainila. i e  zaiecia rewalidacvino-wvchowawcze dotvcza dzieci " .- ", .- . . 
kt6re sq upoiledzone w stopni glebokim, o stopniu upoSledzenia decyduje poradnia psychologiczno- 
pedagogiczna na podstawie orzeczenia, gdzie w skladzie sq lekarze i specjaliSci. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajpcego uchwalq w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budtetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu kontroli prawidlowoSci ich pobrania i wykorzystania.. 



Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imieme: 
ZA (14) 
~ a r e k  ~iliriski, Krzysztof Bo"kowski, Slawomir Czenviriski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela KsiaSk, J6zef Lutomirski , Annieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
~ o i u c k a ,  Mariusz Rosiriski, 'lodzimierz ~koSkiewicz,-Wiestaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (1) 
Jaroslaw Krzysaof Pielach 

5. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie pnejqcia zadan Powiatu Legionowskiego w 
zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2019 roku. 

Projekt uchwaly przedstawila Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Ordak. Powiedziala, i e  jak co 
roku Miasto i Gmina Serock planuje przejqC do realizacji bieQce utrzymanie dr6g kategorii 
powiatowej znajdujqcych siq na terenie gminy Serock. 
Zakres zada6 dotyczyiby koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeti z poboczy i gatqzi ze skrajni 
drogowej, wycinki drzew, oczyszczania pas6w drogowych z zalegajqcych nieczystoici, oczyszczania 
przykrawqinikowego oraz letniego i zimowego utrzymania ciqg6w pieszych oraz pieszo - 
rowerowych na drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Na ten cel Powiat 
przeznaczyi kwote 155 tys. zl. 

Radny Krzysztof Borikowski zapytal czy ta kwota wystarczy na utrzymanie dr6g w ciqgu roku. 

Skarbnik Monika Ordak wyjaSnila, i e  ta kwota zawsze jest brakujqca, aby utrzymaC jednakowy 
poziom dr6g na terenie calej gminy. 

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadan Powiatu Legionowskiego w zakresie 
bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2019 roku. 

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

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Borikowski, Slawomir Czenviliski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzi~nierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NlEOBECNl ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

6. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2028. 

7. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy 
Serock w 2019 roku. 

Projekty uchwal przedstawila Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak. poinformowala o 
zwiqkszeniu o kwotq 187.391,OO zl dochod6w i przedstawila najwainiejsze ir6dta dochodow. 
Poinformowala o wydatkach gminy, kt6re rowniei ulegni) zwiqkszeniuo kwotq 482.350,66 zl. Po 
stronie dochod6w wprowadza siq 118 zl na podstawie decyzji z MUW pochodqci) z rezenvy celowej 
na I kwartal2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyplat zryczahowanych dodatk6w 
energetycznych. Wprowadza siq 473 zl na podstawie decyzji z MUW na realizacjq zadan zwiqzanych 



z przyznawaniem Karty Dutej Rodziny. Wprowadza siq 3 1.800 zl na realizacjq w 2019 roku zajg 
sportowych dla ucmi6w - program ,,Umiem plyway, w ramach dofinansowania przyznanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wprowadza siq 155.000 zl. z p m a c z e n i e m  na pokrycie koszt6w 
biei;,cego utrzymania dr6g powiatowych na terenie gminy Serock. Po stronie wydatk6w Wprowadza 
siq 155.000 zl z przeznaczeniem na pokrycie koszt6w bieQcego utrzymania dr6g powiatowych na 
terenie gminy Serock. Wprowadza 173.000 d z przeznaczeniem na umchomienie udugi m z q d m i a  
i kompleksowej eksploatacji systemu ,,Serocki Rower" oraz wdrotenie systemu elektrycznych 
skuter6w miejskich na terenie Miasta i Gminy Serock. Zwiqksza siq plan o kwo* 6.000 zl na 
realizacjq zadania publicmego - Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkofach i przedszkolach 
oraz wdroienie systemu SYRENA LEGIONU. Zwiqksza siq o kwotq 60.000 d na realizacjq uslug w 
zakresie doradztwa podatkowego i audytu. W zwi$zku ze zmianami deficyt zwiqkszy siq o kwotq 294 
tys. zl. i zostanie pokryty wolnymi Srodkami 

Przewodnicqcy Rady Miejskiej Mariusz Rosihski poprosil o rozszerzenie informacji o stacjach 
rowerowych i skuterach oraz karty dulej rodziny, jakie sr) calkowite koszty programu ,,umiem 
plyway. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajr)c odpowiedzial, t e  wypoiyczalnia rower6w bqdzie polegala na tym, le 
hzeba bdzie pobraC aplikacjq, zaptacit, na dzieh dzisiejszy nie mamy jeszcze stawki, wypoiyczalnia 
czynna bylaby od maja do paidziernika. Jeili chodzi o skutery nie ma jeszcze pehej oferty. 

Skarbnik Monika Ordak wyjainila, ze kartq duiej rodziny mokna wyrobiC w naszym OPS. Koszt 
programu ,,umiem piywac" to 74.200~1, program skierowany jest do uczni6w klas I1 oraz 111. 

Radny Knysztof Zakolski zapytat czy wymagana jest zgoda rodzica aby dziecko moglo uczestniczy6 
w programie ,,umiem plywar. 

Zastqpca Burmisbza J6zef Zajqc odpowiedzial, le zawsze jest wymagana zgoda rodzic6w. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2028. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUSF, S@: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
~ a & k  ~ilihski,  Knysztof Bohkowski, Slawomir Czenvifiski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksimk, J6zef Lutomirski , Amieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
~ o b c k a ,  ~ a r i u s z  Rosiriski, ~lodzimierz ~koikiewicz,-~ieslaw ~innick i ,  Krzysztof ~akolski 
NIEOBECNI ( 1 ) 
Jaroslaw Knysztof Pielach 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budkcie Miasta i Gminy Serock 
w 20 19 roku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJC S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Biliriski, Krzysztof Bofikowski, Slawomir Czenviriski, Bolena Kalinowska, Teresa 



Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (1) 
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

W tym miejscu zaproponowano zmiang porzqdku obrad- dodanie punkfu dowzqcego uchwaty w 
sprawie przysfqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
p i n y  Serock - sekcja B, pow. legionowski, woj. mazowieckie uchwalonego uchwalq Nr 472/LIL/2014 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 roku 

Glosowano wniosek w sorawie: 
Dodatkowy punkt - rozpatrzenie uchwaly w sprawie w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B, pow. legionowski, 
woj. mazowieckie uchwalonego uchwalq Nr 472lLIV20 14 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 lipca 
2014 roku. 

Wvniki ~losowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Dodafkowy punkt: Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p i n y  Serock - sekcja B, pow. legionowski, 
woj. mazowieckie uchwalonego uchwafq Nr 472/L11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 
2014 roku, zosta! wprowadzony w punkcie IOa. 

8. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci dzialki n r  409 w obrqbie 
Skubianka gm. Serock. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. CzqSC ww. nieruchomoSci o 
powierzchni 21m2jest wydzieriawiona na podstawie umowy zawartej na okres do dnia 28.02.2019 r. 
Grunt bqdqcy przedmiotem umowy wydzieriawiany jest 
w celu prowadzenia dziatalnoSci handlowej, sprzedai kwiatow, przy cmentarzu parafialnym. 

Radny Siawomir Czenvinski zapytal jak ma siq zaplata jednorazowa do 60 zl miesiqcznie, czy jest ona 
wyisza jeSli wynajmuje siq na okres w okolicach 1 listopada. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski odpowiedzial, i e  zaplata jednorazowa wynosi 100~1, 
umowa wtedy jest na miesiqc. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci dzialki nr 409 w obrqbie 
Skubianka gm. Serock. 

Wvniki glosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 



Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czenvinski, Bozena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

9. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia szczegolowych wymog6w raportu o 
stanie gminy. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski. Burmistrz co roku do dnia 31 
maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 
dziatalnoSci Burmistrza w roku poprzednim, w szczeg6lnoSci realizacje polityk, programow i strategii, 
uchwal rady gminy i budietu obywatelskiego Cjeieli jest realizowany). Raport zawiera analize 
dzialalnokci Burmistrza Miasta i Gminy Serock w obszarach: ochrony Srodowiska naturalnego, 
zagospodarowania przestrzennego i inwestycji, okwiaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, 
bezpieczenstwa publicznego i ochrony przeciwpoiarowej, pomocy spdecmej i polityki prorodzinnej, 
ochrony zdrowia, promocji Miasta i Gminy, fimkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy nie nalezaloby rozbiC dokhdniej, wyszczeg6lniC 
bardziej paragraf 4 w ktorym jest mowa o jednostkach organizacyjnych gminy, czyli pehq podaC. 
name.  

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, Le zapis jest uniwersalny i nie trzeba bedzie zmieniaC 
uchwaly jeSli zmieni siq n m a  jednostki. 

Radny Krzysztof Bonkowski poprosil o wprowadzenie dodatkowego punktu w zakresie strategii 
rozwoju gminy, dotyczqcego, ze ta strategia jest przeglqdana, i e  sq zapisane wskainiki. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, ze zostalo to zawarte w 5 2. 

Radny Slawomir Osiwala zaproponowal aby w pienvszym roku pozostala dowolnoSC w tworzeniu 
tego raportu. Radny powiedziak, i e  wedhg niego brakuje w tym raporcie informacji o sytuacji 
finansowej i majqtkowej gminy 

Burmistrz Artur Borkowski podzielil zdanie Przewodnicqcego Rady, ze dzialamy w n o w  
niezdefiniowanym obszarze. WyjaSnil, ze jednak lepiej jest jeSli sami ustalimy ramy jak ten raport 
bedzie wyglqdat, jeSli ten schemat bqdzie niezadowalajqcy, trzeba bedzie pomykleC nad zmianq tej 
uchwaly. 

Radny Slawomir Czenvinski powiedziat, 2.e jest tam mowa o realizacji uchwal, a uchwalr) jest uchwaia 
budietowa wiec automatycznie takie informacje w tym raporcie bqdq. 

Radny Marek Bilinski zapytat kiedy bedzie przedstawiony raport. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, 2.e do konca maja raport musi by6 przygotowany. 

GIosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreklenia szczegolowych wymog6w raportu o stanie 
gminy. 



Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJe SIE: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilitiski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqqk, Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Stawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

10. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy w drodze bezpnetargowej dzialek n r  
57,58,72,73, o b q b  04 w Serocku na rzecz uiytkownika wieczystego. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. Uzytkownik wieczysty 
nieruchomoSci poloionych w obrqbie 04 w Serocku, stanowiqcych wlasnoSC Miasta i Gminy Serock, 
oznaczonych w ewidencji gruntow jako dziatki: nr 57 o pow. 0,0799 ha, nr 58 o pow. 0,0799 ha, nr 
72 i 73 o pow. 0,1598 ha, wystqpit z wnioskiem o wykop ww. nieruchomoSci na wlasnoSC. Na 
dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 72 i 57 posadowiony jest budynek przemyslowy, 
bimowy i dwa inne budynki niemieszkalne, kt6re czqSciowo znajdujq siq r6wniez na dzialkach nr 73 i 
58. NieruchomoSci majdujq siq miqdzy ul.  Szaniawskiego a ul.  Nasielskq. 

Glosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie sprzeda j w drodze bezprzetargowej dzialek nr 57, 58, 
72,73, obrqb 04 w Serocku na rzecz uiytkownika wieczystego. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJe SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, Siawomir Czenvinski, Bozena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela K s i w k ,  Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Stawo~nir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

10a Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania pnestneunego gmiuy Serock - sekcja B, pow. 
legionowski, woj. mazowieckie uchwalonego uchwalq N r  472LIU2014 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 31 lipca 2014 roku. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. KoniecznoSC 
przeprowadzenia zmiany wynika z okolicznoSci powstatych po wejSciu w iycie uchwaly, kt6re 
znaczqco utmdniajq zagospodarowanie czqSci terenow, a t a k e  realizacji gminnych inwestycji celu 
publicmego. Zmiana w zakresie ustalenia sposob6w i terminow tymczasowego zagospodarowania, 
urqdzania i uiytkowania terenow wynika z braku realizacji dotychczas przebudowy drogi 
wojewodzkiej nr 632, przebiegajqcej przez teren objqty planem. Brak realizacji tego przedsiqwziqcia 
powoduje trudnoici w zagospodarowaniu, zgodnie z miejscowym planem, teren6w przylegajqcych do 
ww. drogi. Plan zaklada bowiem, ze nieruchomoSci przylegajqce do drogi wojewbdzkiej bqdq 
obslugiwane za poSrednictwem drogi serwisowej, zrealizowanej w ramach inwestycji drogowej, 



zwiqzanej z rozbudowq drogi wojewodzkiej do parametrow okreilonych w planie. W uchwale 
zmienianej brak jest jednak regulacji umoiliwiajqcych zastosowanie r o z w i p n  tymczasowych, 
mogqcych funkcjonowai do czasu realizacji inwestycji drogowej. Przewiduje siq, ze wprowadzana 
zmiana ulatwi zagospodarowanie terenow przylegajqcych do drogi wojewodzkiej, umoiliwiajqc ich 
zagospodarowanie zgodnie z planem. Ponadto wskazane w uchwale Nr 472LIU2014 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 3 1 lipca 2014 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja B, granice obszarow szczeg6lnego zagroienia powodziq sq 
nieaktualne i wymagajq zmiany, w powyiszej uchwale wyznaczone zostaty w oparciu o studium 
ochrony przeciwpowodziowej, ktore utracilo moc obowiqzujqq z chwilq przekazania przez Dyrektora 
Regionalnego Zarqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie map zagroienia powodziowego. W chwili 
obecnej, obszary szczegolnego zagroienia powodziq wyznacza siq w oparciu o mapy zagroienia 
powodziowego, opracowywane w oparciu o przepis art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 
wodne. KoniecmoSd zmiany uchwaly Nr 472lLIU2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 lipca 
2014 roku, stwierdzono wobec trudnoici wyniktych podczas realizacji inwestycji celu publicmego z 
zakresu infrastmktury technicznej w graniach obowirpywania planu. Zmiany tego rodzaju 
wprowadzono uprzednio w piqciu jednostkach planistycznych gminy. Za gl6wny pow6d tych 
utrudnien uznano okreSlone w planie parametry sieci uzbrojenia terenu, kt6re nierzadko nie znajdujq 
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego w rzeczywistoSci, a ktorych zachowanie nakazujq 
ustalenia planu. Zmiana w zakresie parametrowjakie powinny zachowai nowe drogi wewnetrzne i 
dojazdy wynika z trudnoici, jakie powoduje koniecznoid rezerwy dziesieciometrowych pas6w terenu, 
dla drag, ktore co do zasady nie bqdq zaliczane do drog publicznych. lstotne jest, ze plany 
zagospodarowania przestrzennego uchwalane dla terenu Miasta i Gminy od roku 2015 ograniczajq siq 
w tym zakresie do oimiometrowych pasow terenu. Wprowadzona w tym zakresie zmiana shiytaby 
ujednoliceniu zasad i standardow jakie przed tego rodzaju ciqgami komunikacyjnymi stwarzajq 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy zmiany w uchwale nie spowodujq, i e  trzeba bqdzie zmieniaC 
studium. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski odpowiedzial, t e  nie. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal jak miana tej uchwaty ma siq do zmiany planu 
zwigzanym z powstaniem kompostowni, jest to ta sama sekcja. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski wyjainil, i e  uchwalamy nowy plan dla terenow okalajqcych 
zamkniqte sktadowisko odpadow, w momencie kiedy tamta uchwala wejdzie w kycie ten plan 
przestanie obowiqzywai i w6wczas zastanowimy sie czy nie edytowaC tej dzisiejszej uchwaty. 

Radny Wiestaw Winnicki zapytat o drogq wojewodzkq czy ta przewidziana droga techniczna 
uwzglqdnia lokalizacjq nowych zjazdow. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski wyjainil, t e  plan z 2014 roku przewidywal poszerzenie 
drogi wojewodzkiej uwzglqdniajqc potrzebq budowy drogi senvisowej. 

Glosowano w serawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przystqpienia do sporqdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B, pow. legionowski, woj. mawwieckie 
uchwalonego uchwatq Nr 472lLI112014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 lipca 2014 roku. 

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

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, Skawomir Czenvinski, Bozena Kalinowska, Teresa 



Krzyczkowska, Gabriela Ks iwk ,  J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, SCwomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wiestaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NEOBECNI (1) 
Jaroslaw Knysaof Pielach 

Przewodniczqcy ogiosii5 minut przerwy. 
Po przerwie nie wrdcila radna Agnieszka Oklabu. 

12. Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie partnerskiej wsp6lpracy 
p n y  realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo s a m o p d 6 w  M m w s z a  dla aktywizacji 
spoleczedstwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji". 

Projekt uchwaty przedstawih Pani Anita Kubalska Kierownik Referatu Administracyjno- 
Gospodarczego. W zwiqzku z realizacjq Projektu AS1 pn. ,,Regionalne partnerstwo samoqd6w 
Mazowsza dla aktywizacji spdeczedstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 
Urqd  Marszalkowski Wojew6dawa Mazowieckiego w Warszawie przekazal aneks do umowy 
zmieniajgcy kwotq wkladu wlasnego Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2019, okreSlong dotychczas 
w umowie nr 132/GW/GW-7/15/ASI z dnia 26.10.2015 r. WysokoSC wkladu wlasnego Miasta i 
Gminy Serock na rok 2019 wynosi 25.329,48 zl. Z uwagi na nierozstnygniqte postepowania 
przetargowe realizacja zadah dot. Projektu AS1 zostala przesuniqta na 2019 r. W nvigzku z 
powytszym U q d  Marszalkowski WojewMztwa Mazowieckiego w Warszawie dokonal zwrotu 
niewykorzystanej w 2018 roku dotacji w wysokoici 24.132,00 zl, na rachunek bankowy Miasta i 
Gminy Serock. Zabezpieczone Srodki finansowe na lata 2016-2019 zostang przeznaczone na realizacje 
z a d d  w ramach 
ww. Projektu. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie partnerskiej wsp6lpracy przy 
realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samoqd6w Mazowsza dla aktywizacji spdeczetistwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

Wvniki elosowaoia 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIq: 0, BRAK GLOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne; 
ZA (13) 
Marek Bilidski, Krzysztof Bodkowski, Slawomir Czenvitiski, Botena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz 
Rosidski, Wtodziiierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Knysztof Zakolski 
BRAK GLOSU (1) 
Agnieszka Oktaba 
NIEOBECNI (1) 
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Do obradujqcych powrdcila radna Agnieszka Oktabu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okrdlenia programu opieki nad zwierqtami 
bezdomnymi o m  zapobiegania bezdomno~ci zwierqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 
2019r. 



Projekt uchwaly przedstawila Pani Katarzyna Szmyt Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska 
Rolnictwa i LeSnictwa. Program opieki nad zwierqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci 
zwiept  na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku, obejmuje swoim zakresem: zapewnienie 
bezdomnym zwiemtom miejsca w schronisku dla zwiept ,  opiekq nad wolno tyjqcymi kotami, w 
tym ich dokarmianie, odlawianie bezdomnych nv ieq t ,  obligatoryjnq sterylizacjq albo kastracjq 
zwieqt  w schroniskach dla zwierqt, poszukiwanie wlaicicieli dla bezdomnych zwierqt, usypianie 
Slepych miotbw, wskazanie gospcdarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla z w i e q t  
gospodarskich, zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w pnypadkach zdarzeli drogowych z 
udzialem zwieqt ,  plan znakowania zwierqt w gminie, plan sterylizacji lub kastracji zwieq t  w 
gminie, wskazanie wysokoSci Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjq programu oraz 
spos6b wydatkowania tych Srodk6w. Projekt programu przeslany zostal do zaopiniowania 
wlaiciwemu powiatowemu lekarz&i weterynarii, organizacjom spolecznym, kt6rych statutowym 
celem dzialania jest ochrona zwieqt,  dziatajqcym na obszarze gminy oraz dziertawcom lub 
zxqdcom obwod6w lowieckich, dziatajqcych na obszarze gminy. Wymienione powytej podmioty w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu powinny wydak opiniq o projekcie. Niewydanie 
opinii w tym terminie umaje siq za akceptacjq przeslanego programu, tak bylo w naszym przypadku. 

Radny Knysztof Zakolski zapytal o nvierzynq dzikq. 

Kierownik Referatu OSR~L Katmyna Szmyt odpowiedziala, 2e jeSli jest to z w i e q  padte a jest 
wlasnoSciq Skarbu Palistwa to gmina jest zobowiqzana je utylizowak. Zwierq ranne w wypadku 
ocenia weterynarz, jeSli W z i e  leczone to koszty ponosimy t a b  my. 

Radny Wtodzimierz SkoSkiewicz zapytal czy ilo3.C psbw bezdomnych zwiqksza siq czy zmniejsza. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt odpowiedziata, te iloSk ps6w umieszczonych w 
schronisku zmniejsza siq. P d w  adoptowanych zwiqksza. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy w tym roku byla propozycja wsp6lpracy ze stowarzyszeniami, 
ktbre na terenie gminy funkcjonujq. 

Kierownik Referatu OSR~L Katanyna Szmyt odpowiedziala, ke pprjekt programu zamieszczony by1 
na stronach internetowych, ale tet zostal wyslany do dw6ch fundacji z kt6rymi gmina wspMpracuje. 
Jedna z nich zgtosita swoje uwagi dotycqce sterylizacji aborcyjnej bezpiuiskich zwieqt .  

Radny Slawomir Czenviriski zapytal o 5 12 ust. 2 Zasady dotyczqce wykonywania zabiegdw, o krdrych 
mowa wyN wpunkcie I lit. a i 6, radny nie zalazl zapis6w literowych i prosi o przejrzenie programu i 
zwr6cenie uwagi na oznaczenie. 

Radny Wieslaw Winnicki poprosit o doprecyzowanie odnoinie padlych zwieqt ,  czy dotyczy to 
jedynie pasa drogowego. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt wyjainila, 2e jeSli nvieizq padnie w pasie drogowym to 
za utylizacjq zwierzyny odpowiada zaqdca  tej drogi. JeSli padlo nvierzq na innej niemchomoSci to 
gmina ma obowiwek zutylizowa6 zwierq, zgodnie z ustawq o uhzymaniu popdku i czystoici. 



Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zapytal ile jest um6w na opiekq kot6w wolnohyjqcych oraz 
czy osoby kt6re opiekujq siq kotami otrzymujq za to pieniqdze. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt odpowiedziaka, te jest 18 um6w, osoby te nie otrzymujq 
pieniqdzy ale dwa razy w roku kupujemy kame dla kot6w czy domki dla kot6w. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytat czy jest wym6g oplaty za psa. 

Kierownik Referatu O$R~L Katarzyna Szmyt odpowiedziala, he jest to wym6g aby skorzystaC z 
elektronicznego czipowania nvierqcia. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zapytal r6wniet ile czasu przebywajq zwierqta w 
tymczasowym miejscu pobytu. 

Kierownik Referatu O$R~L Katarzyna Szmyt odpowiedziala, he co najmniej 14 dni, jeSli jednak sg 
szanse, t e  z w i e p  moie zostaC adoptowane to czekamy dlutej. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreilenia programu opieki nad z w i e ~ t a m i  bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bili~iski, Krzysztof Bolikowski, Shwomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqtyk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Stawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimiea SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECM (1) 
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

14. Rozpatmnie  projektu uchwaiy w sprawie rozpa tmnia  petycji. 

Projekt uchwaly pnedstawil Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpinski. Petycja dotyczyla 
przebudowy starego azbestowego wodociqgu doprowadzajqcego wodq do solectw Dqbinki, Marynino, 
Karolino. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Wvniki elosowania 
2.4: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ S e :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bohkowski, Slawomir Czerwihski, Bokena Kalinowska, Teresa 
Knyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 



Rogucka, Mariusz Rosinski, Wtodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

15. Rozpatnenie projektu uchwaty w sprawie rozpatnenia petycji. 

Projekt uchwaty przedstawil Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpinski. Petycja dotyczyla 
wyeliminowania problemu z halasem poprzez ograniczenie uzytkowania strzelnicy w Dqbinkach do 
broni pneumatycznej lub jej likwidacji. 

Radny Krzysztof Bonkowski uznat, i e  na terenie naszej gminy nie ma lepszego miejsca nii  ta w 
Maryninie i wedtug oceny radnego jest ono bezpieczne i lepiej niech bqdzie strzelnica n i i  mialoby tam 
by6 wysypisko Smieci. 

Radny Krzysztof Zakolski powiedziat, i e  strzelnic jest coraz wiqcej, powinny by6 nawet w kaidej 
gminie, a zwierzeta mogr) siq przyzwyczaii siq do hatasu. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie rozpahzenia petycji. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bililiski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czenvinski, Bozena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksii)iyk, Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysztof Pielach 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie rozpatmnia  petycji. 

Projekt uchwaty przedstawil Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpinski. Petycja dotyczyla 
ustanowienia kurs6w Komunikacji Lokalnej przez sotechvo Jadwisin. 

Radny Slawomir Czerwinski zapytal czy chodzi o to aby autobos na trasie do Legionowa zajeidkat do 
Jadwisina. 

Kierownik Referatu AG odpowiedziala, i e  tego chcieliby mieszkaicy, na dzien dzisiejszy autobus nie 
zajeidia do Jadwisina, ale wiele jest takich miejscowoSci, do ktorych autobus nie dociera 
bezpoirednio. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia petycji.. 

Wvniki elosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIE: 1, BRAK GLOSU: I, NIEOBECNI: I 



Wvniki imienne: 

zA(12) 
Marek Bilihski, Krzysztof Bohkowski, Stawomir Czerwinski, Botena Kalinowska. Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Mariusz Rosihski, 
Wkodzimiea SkoBkiewicz, Wieslaw Wimicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJF SIE; (1) 
Aneta Rogucka 
BRAK GLOSU (I)  
Slawomir Osiwaka 
NIEOBECNI (1) 
Jarosiaw Krzysztof Pielach 

Posiedzenie Komisji op'ci l  radny Slawomir Osiwala. 

17. Rozpatmnie  projektu ucbwaly w sprawie rozpatnenia wniosku. 

Projekt uchwaky przedstawii Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpinski. Wniosek dotyczyl 
udostqpnienia danych kontaktowych do radnych Rady Miejskiej w Serocku. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytai czy jest mo2liwoiC przyjqcia interesanta w poniedzialek w 
godzinach dyturu Przewodnicqcego Rady, przez innych radnych. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedzial, 2e do dyspozycji jest r6wniet maka sala. 

Przewodnicqcy Rady powiedzial, te mo2e udostepniC r6wniet sw6j pookj, po wczeSniejszym 
poinformowaniu telefonicmym. 

Radny Krzysaof Zakolski poprosik aby nalazl  siq ten zapis w uzasadnieniu uchwaky. 

Radna Botena Kalinowska zapytala czy na obszarze na kt61ym radnym jest Krzysztof Zakolski nie ma 
miejsca na spotkanie z mieszkahcami. 

Radny Krzysztof Zakolski odpowiedziaf, ze poza remiq w Ggsiorowie nie ma takiego miejsca. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski podsumowak, te radni powinni sami rozwiqzywaC takie 
problemy, wiekswSC radnych nie sprawuje tej funkcji po raz pierwszy sg wiec doiwiadczeni 

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

W iki imi . 
(13) 

Marek Bilihski, Krzysztof Bohkowski, Slawomir Czerwihski, Botena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela KsiqQk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz 
Rosihski, Wkodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 



NIEOBECNI (2) 
Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

16a. Rozpatnenie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatnenia wniosku dotycqcego 
pneprowadzenia kontroli gospodarki finansowej gminy zwiqzanej z utrzymaniem dr6g na 
terenie wsi Gqsiorowo. 

Wiceprzewodnicqcy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zakolski odczytal stanowisko Komisji 
Rewizyjnej dotycqce rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy 
zwiqzanej z utrzymaniem drog na terenie wsi Gqsiorowo, ktore stanowi zalqcznik do protokdu. 

Na posiedzenie Komisji powrdcil radny Slawomir Osiwalo. 

Glosowano w s ~ r a w i e :  
Zaopiniowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosku dotycqcego 
przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej p i n y  zwiqzanej z utrzymaniem drog na terenie wsi 
Gqsiorowo. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysaof Bolikowski, Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Jaroslaw lOzysaof Pielach 

16b. Rozpatnenie protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji funduszu soleckiego w 
2018 roku 

Przewodnicqcy Komisji Rewizyjnej Slawomir Osiwala odczytal protokg Komisji Rewizyjnej z 
kontroli realizacji funduszu soleckiego w 201 8 roku, ktory stanowi zatqcznik do p r o t o k h .  

Glosowano w s ~ r a w i e :  
Rozpatrzenie protokoiu z kontroli realizacji funduszu soleckiego w 201 8 roku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJC SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa 
Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NlEOBECNI ( I )  
Jaroslaw Krzysaof Pielach 



20. Sprawy r6kne. 

Nie zgloszono. 

21. Zakoiczeaie posiedzenia. 
W mi&u z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zakohczyl 
wsp6lne posiedzenie Komisji. 

Przewodnicqcy 

Przygotowala: Paulina KO 

Przygotowano przy pomocy pm&u eScsja.pl 


