Rada Miejska w Serocku
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie w dniu 25 marca 2019
Obrady rozpocqto 25 marca 2019 o godz. 14:00, a zakohcwno o godz. 1757 tego samego dnia.
W posiedzeniu wziqlo udzial 14 czkonk6w.
Obecni:
1. Marek BiliAski
2.
3. Slawomir Czerwihski
4. Bokna Kalinowska
5. Teresa Knyczkowska
6. Gabriela Ksigkyk
7. J6zef Lutomirski
8. Agnieszka Oktaba
9. Slawomir Osiwala
10. Jaroslaw Knysztof Pielach
1 1. Aneta Rogucka
12. Mariusz Rosihski
13. Wlodzimierz SkoSkiewicz
14. Wieslaw Winnicki
15. Knysztof Zakolski
W posiedzeniu Komisji udzial wzieli t a k k :

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A m r Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy
J6zef Zajqc -Zastqpca Burmistrza Miasta i Gminy
Rafal Karpihski - Sekretarz Miasta i Gminy
Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy
Jakub Szymahski - Kierownik Referahl GP
Maciej Gdawski - Dyrektor OSiR
Tadeusz Bqk z firmy Clean World Energy System
Roman Falkowski

1. Otwarcie posiedzenia i pmdstawienie poriqdku obrad.
Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski ohvonyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych,
poinformowal, ie w komisji bierze udzial 14 czlonk6w. Do pomdku obrad zaproponowano
wprowadzenie dodatkowych punkt6w:
la. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjpia protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli
w zakresie realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2018r.
I b. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnyjpia protokoh Komisji Rewizyjnej z konh-oli
rozliczenia dotacji udzielonych z budketu w 20 18r.
Ic. Prredstawienie nowoczesnej technologii ronviqzujqcej problem gospodarki odpadami.
Przewodnicqcy przedstawil zmieniony porqdek obrad:

I. Ohvarcie posiedzenia i pmdstawienie porqdku obrad.

la. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjpia protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli w
zakresie realizacji uchwal Rady Miejskiej w 201 8r.
Ib. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjpia protokdu Komisji Rewizyjnej z kontroli
rozliczenia dotacji udzielonych z budtetu w 201 8r.
Ic. Przedstawienie nowoczesnej technologii ronvipjgcej problem gospodarki odpadami
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Serock na lata 2019-2028.
3. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia mian w budtecie Miasta i Gminy
Serock w 2019 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania pmsbzennego miasta Serock - obszar A4.
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreilenia wykazu kgpielisk na terenie Miasta i Gminy
Serock oraz sezonu kgpielowego w 201 9 roku.
6. Sprawy r6kne.
7. Zakohczenie posiedzenia.
Glosowano w sorawie:
Ohvarcie posiedzenia i przedstawienie porzqdku obrad.- dodatkowe punkty.
Wvniki elosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJe SIF;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wvniki imienne:
ZA (13)
Marek Bilihski, Slawomir Czerwihski, Botena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksi$iyk,
.~ 6 z e~utomirski
f
,Agnieszka 0ktaba,-SkawomirOsiwala, jaroslaw Kr&ztof ~ielach,Aneta Rogucka,
Mariusz Rosihski, Wieslaw Wimicki, Krzysztof Zakolski
PRZECIW (1)
Wlodzimierz SkoSkiewicz
NIEOBECNI (I)
Knysztof Bonkowski
Glosowano w sorawie:
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie pocqdku obrad.
Wvniki ~losowania
ZA: 13, PRZECIW: I, WSTRZYMUJE; S F : 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1
la. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie p n y j p i a protokolu Komisji Rewizyjnej z
kontroli w znkresie realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2018r.
Przewodnicqcy Komisji Rewizyjnej Slawomir Osiwala odczytal protok& z kontroli w zakresie
realizacji uchwal Redy Miejskiej w 2018r, kt6ry stanowi zalgcznik do protokolu.
Glosowano w sorawie:
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjjecia protokoh Komisji Rewizyjnej z konh.oli w
zakresie realizacji uchwat Rady Miejskiej w 201 8r.
Wvaiki elosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIF;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wvniki imieme:
ZA (14)
~ a r e ~ilihski,
k
Slawomir Czerwi~iski,Bokna Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiwk,
J6zef Lutomirski ,Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka,

Mariusz Rosinski, Wtodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Knysztof Zakolski
NJEOBECNI (I)
Krzysztof Bonkowski
Ib. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie p n y j w i a protokolu Komisji Rewizyjnej z
kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budtetu w 2Ol8r.
Przewodnicqcy Komisji Rewizyjnej Slawomir Osiwala odczytal protok&l z kontroli rozliczenia
dotacji udzielonych z budzetu w 2018r, kt6ry stanowi zalqcmik do protokdu.
Glosowano w sarawie:
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przyjqcia protokdu Komisji Rewizyjnej z kontroli
rozliczenia dotacji udzielonych z budietu w 2018r.
Wvniki glosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJe SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wvniki imienne:
ZA (14)
~ a i ~ilinski,
k
Stawomir Czerwiiiski, Bokna Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksi&k,
Jozef Lutomirski Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jarostaw Krzysztof Pielach. Aneta Rorrucka,
Mariusz ~osinski;~'iodzimierz~kokkiewicz,Wieslaw ~ i n n i c k i~, r z ~ s z t ~akolski.
of
NIEOBECNI (I)
Krzysztof Bonkowski

.

lc. Pnedstawienie nowoczesnej technologii rozwiqzujqcej problem gospodarki odpadami
Pan Tadeusz Bqk z firmy Clean World Energy System przedstawil prezentacjq, dotycqcq
nowoczesnej technologii ronvicpujqcej problem gospodarki odpadami. Technologia, o ktorej
opowiedzial Pan Tadeusz B& dotyczy zakladu, ktory ponvala na zutylizowanie odpadbw, osad6w
Sciekowych, biomasy z konwersjq do energii elektrycznej i cieplej wody w s p o d b bez emisyjny czyli
bez smogu. Pan Tadeusz Bqk opowiedzial o korzyiciach jakie moie daC wybudowanie zakladu dla
gminy, m.in. przy instalacji firma CWES ofemje postawienie stacji ladowania samochod6w wodorem,
wszystkie pojazdy samoqdowe mogq by6 przestawione na elektryczne wodorowe, koszt przez rok
bytby o 50% niiszy nii w tej chwili. Pan Bqk powiedziat, 2e na dzien dzisiejszy instalacje budowane
sq w prywatnych firmach, kt6rych nie stab na placenie firmom takim jak Remondis. Firmy te
zamieniajq swoje odpady na energi?. Mineralizacja to proces, w kt6rym motna wszystkie odpady
zgazowaC na tlenek wqgla, wodor i wqglowodory. Instalacja jest w stanie zgazowaC wszystkie odpady
bez wzglqdu na stan skupienia. Technologia jest niskotemperaturowa wiec jest tania. Odpady na
wstqpie q sortowane ze wzglqdu na frakcje, w trakcie mineralizacja gaz syntezowy jest utleniony nie
spalony i to jest sedno patentu. Odpadem jest mineral czyli odpad niedosortowany kapsle, resaki
szkla, piasek oraz bardzo duio aluminium. KorzySci jakie plynq z tego procesu to kilka razy nitsze
emisje, okdo 500 razy niisze nii spalarnie, poza tym mniejsze oplaty dla mieszkanc6w za odpady,
catkowita eliminacja smogu, niisze rachunki za energie elektrycmq.
Radny Krzysztof Zakolski zapytal ile instalacji jest w kraju.
Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedziat, ie ~widnica,Jaslo, Gdansk, ale wszystko to sq prywatni
przedsiqbiorcy, samorqdy nie weszty w ten program.
Radny Slawomir Czerwiliski zapytal czy sq to instalacje firmy CWES czy tylko firma wykorzystuje tq
technologiq.
Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedzial, ze technologia jest opatentowana i jest rozwijana.

Radny Slawomir Czerwihski zapytal o kapital i czy finna CWES jest polskq finnq.
Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, te CWES jest polska finnq.
Radny Slawomir Czerwihski zauwaAyl, ke jeSli chodzi o pojazdy wodorowe to nie sq one zbyt
popularne w Polsce.
Tadeusz Bqk z finny CWES wyjdnil, ke m6wif o pojazdach elektrycmych wodorowych.
Radny Slawomir Czerwiriski zapytal ponad to jakie firma widzi rozwiqzanie na nibze rachunki za
pqd dla mieszkhc6w.
Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, he obowiqzujqce prawo ewaluuje w zakresie gospodarki
prosumenckiej jak i jednostek, kt6re wywarzajq energiq, jeteli z danej instalacji ciepto dostarczone
jest do PGE i megawatogodzina kosztuje okofo 100 zf. to PGE dolicza wszystkie oplaty sieciowe,
pomimo, ke kt04 mieszka kilornetr od miejsca, nalicza jakby odlegloSC wynosifa 200 km.Teraz prawo
siq zmienia i jeili sprzedaje siq energiq do zakfadu, kt6ry jest niedaleko, to nie ma optat sieciowych,
mogq by6 o tyle niLsze rachunki, natomiast miasto, kt6re kupi energie do swojej sieci m o k
podgrzewaC basen.
Radny Slawomir Czerwiriski poprosif o bardziej szczeg6towe wyjdnienie, wythmaczyl, ie jeSli siq
energie produkuje to nalehfoby jq takie odzyskaC.
Tadeusz Bqk z finny CWES wyjaSnil, te finna produkuje energiq i jest umowa miqdzy dwoma
podmiotami, nie i n g e ~ j tu
e PGE.
Radny Slawomir Czerwihski zapytal czy f m a CWES posiada certyf~katy.
Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, t e certytiiaty sq w postaci badah, ustawa m6wi, te jeSli
posiada siq instalacjq trzeba robiC badania.
Radny Wiesfaw Winnicki zapytal jakie trreba mieC warunki terenowe na wybudowanie zakfadu, oraz
ile zostaje odpadu i kto go zagospodarowuje.
Tadeusz Bqk z f m y CWES odpowiedziaf, 2e hdnych szczeg6lnych wamnk6w na lokalizacjq nie
trzeba mid, a jdli chodzi o odpady to zostaje od 1,5% do 3%, z 1 tony 30 kg. Pozostafoki motna
pnesiaC, oddzieliC metal, sprzedaC go a piasek u2yC pod drogi.
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytaljeili gmina zdecydowafaby siq na takie
rozwiqzanie od czego nalehloby zac* proces inwestycyjny,jakie warunki gmina musi spefniaC aby
uzyskaC zezwolenie na budowq tego typu instalacji, ponadto Wiceprzewodnicqcy zapytal jakie sq
koszty tego typu inwestycji, czy konystniej byloby przeprowadziC inwestycjq dla naszej gminy czy
pdqczyC kilka gmin.
Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, ke co do miejsca trzeba to ustali6 z zakfadami gminnymi
aby wybra6 wfdciwe miejsce z punktu widzenia pnylqczen, komunikacji, odpowiadajqc jak to
zorganizowaC Pan Bqk p d s t a w i f dwa sposoby, motna wystqpiC o wszystkie niezwne zgody i
czekaC okdo 8 miesivy, albo motna nobiC instalacjq demonstracyjnq, decyzjq od starostwa
ohzymuje siq w pneciqgu 2-3 tygodni, taka instalacja mohe by6 u.tytkowana czasowo w tym czasie
motna wystqpiC o zgody. Co do miejsca, pohzebne bytoby okdo 2-3 tys.m2, koszt to okdo 25 mln.
zf. ale koszty nie zawsze sq takie same, sklada siq na nie wiele czynnik6w.
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal jakie q oczekiwania finny wobec gminy w tej
inwestycji.

Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedzial, ke bylby to interes wsp6lny, zagospodarowane q odpady,
ale f m a dostaje te odpady, dalej zgodnie z umowq firma dostarcza ciepio w ustalonych wczeiniej
warunkach.
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal ponadto czy uqdzenia potnebne do
mineralizacji sq produkcji polskiej.
Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedzial, te w jednym miejscu gdzie f m a ma blok energii
elektrycnej to projekt kotla robila firma kanadyjska, ale q jut sygnaly, te polska fuma moglaby
Radny Slawomir Osiwala wyrazil zdanie, ke jest to bardzo przyszloiciowy pomysl, zadal pytanie kto
po wybudowaniu W z i e operatorem, kto bqdzie obshgiwal zaklad.
Tadeusz Bqk odpowiedzial, te f m a CWES buduje, oraz jest operatorem, wyjaSnil, ke cala instalacja
pracuje w automatyce wiqc potrzebne bqdq 3 osoby do obshgi.
Radny Slawomir Osiwala powiedzial, te mineralizacji podlegajq tylko niekt6re odpady, zapytal w
mi*
z tym, co z odpadami kt6re nie podlegajq mineralizacji.
Tadeusz Bqk odpowiedzial, ke poza piaskiem, betonem, szklem i stall wszystkie odpady q
mineralizowane.
Radny Slawomir Osiwata zapytal jak dhgo tnva budowa takiej instalacji na potrzeby gminy wielkoBci
jak gmina Serock.
Tadeusz Bqk odpowiedziat, te instalacja demonstracyjna moglaby by6 gotowa na grudzieri tego roku.
Radny Slawomir Osiwala zapytal r6wniet ile odpad6w jest w stanie przerobib instalacja, a ile hzeba
bdzie skiadowad.
Tadeusz Bqk odpowiedzial, te RIPOK mote skladowaC odpady do 6 miesivy, wiqc na instalacjq
odpady tratiajq sukcesywnie, na miejscu jest jedynie 4 lub 5 samochod6w odpad6w tych, kt6re q w
procesie mineralizacji.

Przewodniczqcy oglosil I0 minut pnenvy.
Po p r m i e nu posiedzenie Komisji nie wrkili: Radna Agnieszka Oktaba, Radny Jaroslaw Krzysztof
Pielach oraz Radny WlodzimierzSkoSkiewicz.
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miastn
i Gminy Serock na lata 2019-2028.

6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w b u d h i e Miastn
i Gminy Serock w 2019 roku.
Projekty uchwal przedstawila Skarbnik Miasta i Gminy S e m k Pani Monika Ordak. poinformowala
o zwiqkszeniu dochod6w o kwotq 335.445,30 zl oraz zwiqkszeniu wydatk6w o kwotq 2.891.277,37 zl.
Po stronie dochodowej wprowadza siq 150.000zI w zwiqzku z uzyskaniem promesy z MUW na
realizacjq zadania publicmego pn. ,,Utworzenie i wyposatenie Klubu ,,Senior +" w miejscowoici
Szadki. Wprowadza siq 288.000 zf w zwiqzku z otnymanq informacjq o kwotach dotacji na 2019r.
wynikajqcych z decyzji Wojewody Mazowieckiego, o m wprowadza siq 10.000 zl z tytuh uzyskania
dotacji z Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy fmansowej na dofinansowanie imprezy
sportowej Poland Bike Marathon., ponadto zmniejsza siq plan dochod6w w $2920 - subwencja
ohiatowa o kwotq 370.400 zl na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finans6w. Po stronie
wydatkowej zabezpiecza siq irodki na zadania inwestycyjne pond 1 mln. zl. Zwiqksza siq plan

o kwotq 15.000 zl na sfinansowanie s h i b ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie
Miasta i Gminy Serock. Wprowadza siq plan w wysokoici 50.000 zl dla Komendy Powiatowej Policji
w Legionowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Serocku.
Zwiqksza siq Srodki w kwocie 35.000 zl na dotacje przeznaczone na budowe przydomowych
oczyszczalni Sciek6w. Zwiqksza sie Srodki powyFej 500.000 zl na przedszkola niepubliczne
i rozliczenia miqdzygminne za dzieci, kt6re sq mieszkancami gminy Serock a uczqszczajq do
przedszkoli w innych gminach. Dokonuje siq zmian w rozdziale 85295 w lqcznej kwocie 260.357,37
zl przesuwajqc niewykorzystane Srodki z 201 8 roku w ramach projektu ,,Serockie Centrum Ushg
Spdecznych. Zwieksza siq plan w $2059 o kwote 34.204,19 zl w zwiqzku z uzyskanq dotacjq na
realizacjq projektu ,,Serockie Cenhum Ushg Spolecznych".
Radny Slawomir Osiwala zapytal skqd sq pieniqdze na nowe zadania, skoro nie ma wuostu
dochodow. Radny wymienil zdania, na kt6re zaplanowano Srodki, ktore jego zdaniem nie sq
priorytetowe. Radny poprosil o wyjainienie dlaczego wprowadzono nowe zadania do budtetu.
Burmistrz Artur Borkowski wyjaSni4, t e kiedy przyjmowany by1 budzet na 2019 rok, Burmistrz prosil
aby przyjqi go w takim ksztalcie, a byt on przygotowany przez poprzedniego Burmistrza.
JednoczeSnie Burmistrz przypomnial, i e deklarowal na pocqtku kadencji, i e bqdzie proponowal
nowe zadania do zrealizowania. Burmistrz wyjaSnil, ie wychodzi z realizacjq pohzeb cywilizacyjnych
w teren, przyglqda siq potrzebom stanowiqcym problem dla mieszkancow, z niekt6rymi nie moina
sobie poradziC w spos6b dorainy tylko trzeba zrobii kompleksowo.
Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski podsumowal, ze wydatki zwiqkszone sq o d u q kwotq, ale
zwiekszenie to jest uzasadnione licznymi inwestycjami.
Glosowano w sarawie:
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Serock na lata 2019-2028.
Wvniki elosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ St&: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wvniki imienne:
ZA (I 1)
Marek Bilinski, Slawomir Czerwihski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk,
J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wieslaw Winnicki,
Krzysaof Zakolski
NlEOBECNl(4)
Krzysztof Bonkowski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz Skoikiewicz
Glosowano w s ~ r a w i e :
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia m i a n w budiecie Miasta i Gminy Serock
w2019 roku.
Wvniki plosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SI&: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wvniki imienne:
ZA (I I)
Marek Bilikski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i w k ,
J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wieslaw Winnicki,
Knvsztof Zakolski
(4)
Krzysztof Botikowski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz SkoSkiewicz

NIEOBECNI

7. Zaopiniowanie projektn uchwaly w sprawie ptzystqpienia do spomdzenia miejscowego planu
zagospodarowania pnestnenuego miasta Serock - obszar A4.
Projekt uchwaly pmdstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski. Spotiqdzenie planu na
przedmiotowym terenie ma na celu skorygowanie pmbiegu obowiwjqcej linii zabudowy ustalonej
na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, pnyjetego uchwatq
nr 1091XU2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1.08.2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
Obecnie na omawianym terenie od strony ul. Pultuskiej zostala ustalona cqiciowo od pohdnia
obowiqzujqca linia zabudowy, wraz ze mart;) piemjq zabudowy, a dalej na p&oc do sknytowania
z ul. Nasielskq niepmkraczalna linia zabudowy. Majqc na wzglqdzie potrzebq wyksztalcenia na
omawianym obszam martego ukladu zabudowy dostmga sie p o t n e b newidowania
dotychczasowych ustaleh planistycmych. Przewiduje siq, te wprowadzona zmiana poprawi
motliwoSci inwestycyjne dzialek, jak r6wniet przyczyni sie do poprawy ladu pmstrzennego
w cenhum miasta.
Radny Knysztof Zakolski zapytat co ma sie m i e n i t na tym terenie po zmianie mpzp.
Burmistrz Artur Borkowski wyjainit, te naprzeciwko Wodnika jest obiekt zwany barakiem,
zamieszkujq tam rodziny, podobnie jest obok, Burmistrz wyjainil, Fe chcialby aby nadaC temu miejscu
wlaiciwq range z perspektywy samej lokalizacji, planowane jest aby powstal tam budynek, kt6ry
przynajmniej n a w i w a l b y do bloku 17b.
Radny Slawomir Osiwala zapytal ile rodzin mieszka w gminnych blokach oraz czy jeSli
pnystepujemy do sporzqdzenia planu, to omacza, te w tym rejonie nie bylo planu.
Burmistrz Artur Borkowski odpowiedziat, te na chwile obecnq w budynkach gminnych mieszka o k d o
40 rodzin, natomiast Kierownik Jakub Szymahski wyjahil, te plan jest, o m te skorygowany zostanie
fragment planu A, nazwany obszarem A4.
Pmwodnicqcy Mariusz Rosinski zapytal czy poza liniq zabudowy przewiduje siq r6wniet inne
zmiany.
Kierownik Jakub Szymadski odpowiedzial, te na tym terenie dominuje zabudowajednorodzima i ten
charakter bedzie zachowany, pmwiduie
- sie.zwiekszenie udzial6w ush~owych,
- - . celem iest
ujednolicen.ie zabudowy na-& terenie.
Radny Krzysztof Zakolski-zapytal do kogo naleli) gar& z tego terenu.
Kierownik Jakub Szymdski odpowiedzial, te garale naleQ do najemc6w lokali.
Glosowano w s ~ r a w i e :
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnysqpienia do spoqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania pmstrzennego miasta Serock - obszar A4.
Wvniki elosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wvniki imienne:
ZA (I I)
Marek Bilinski, Stawomir Czerwinski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksicltyk,
J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wieslaw Winnicki,
Knysztof Zakolski

NlEOBECNl(4)
Krzysztof Bonkowski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz SkoSkiewicz

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okrdlenia wykazu kqpielisk na terenie Miasta
i Gminy Serock oraz sezonu kqpielowego w 2019 roku.
Projekt uchwaly przedstawil Dyrektor OSiR Maciej Golawski. W uchwale okreSla siq sezon
kqpielowy w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 1 wrzeSnia 2019 r. Kqpielisko o nanvie ,,PLAiA
MIEJSKA w SEROCKU" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzynskiego. Organizatorem jest OSrodek
Sportu i Rekreacji. Projekt uchwaly wraz z wnioskiem zostal przeslany do zaopiniowania
Panswowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Legionowie, Panstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalnemu Zarqdowi Gospodarki w Warszawie,
Urzqdowi Zeglugi Srodlqdowej w Warszawie, Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w
Warszawie, do projektu uchwaly nie wniesiono uwag, opinie byly pozytywne.
Radny Krzysztof Zakolski zapytal czy granice kqpieliska sq takie jak w zeszlym roku.
Dyrektor OSiR Maciej Gotawski odpowiedzial, i e kqpielisko bedzie w pierwotnych granicach czyli
okolo 10 metrow od mola, 25 metrow w glgb wody.
Radny Slawomir Osiwata zapytal o roinicq miqdzy kqpieliskiem a miejscem okazjonalnie
wykorzystywanym do kqpieli, radny zapytal r6wniei czy moina w uchwale delegowai zadanie
Dyrektorowi OSiR.
Odpowiedzi udzielil Sekretarz Rafal Karpinski poinformowal, ze Dyrektor dziala w imieniu
Burmistrza, taki zapis wiec jest prawidlowy. Sekretarz wyjaSnit rowniei rbinice miedzy kqpieliskiem
a miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kqpieli aby wyznaczyt miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kqpieli potrzeba znacznie mniej uzgodnien.
Przewodnicqcy Rady zapytal czy jest moiliwoSC aby to kqpielisko miato inne rozmiary, aby bylo
wieksze.
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski wyjainil, ze z punktu widzenia technicznego sq to najbardziej
optymalne, maksymalne wymiary kqpieliska, dobrane do plaiy jaka jest w Serocku. Dyrektor OSiR
powiedzial, i e kqpieliska nie da rady bardziej rozciqgnqt, obowiqzkiem jest oddzielit strefq dla
ieglarzy, ktora wynosi I00 metrow.
Glosowano w sorawie:
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreSlenia wykazu kqpielisk na terenie Miasta i Gminy
Serock oraz sezonu kqpielowego w 2019 roku.
Wvniki elosowania
ZA: I I , PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wvniki imienne:
ZA (I 1)
Marek Bilinski, Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk,
J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwata, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wieslaw Winnicki,
Krzysztof Zakolski
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Bonkowski, Agnieszka Oktaba, Jarostaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz SkoSkiewicz

Radny Fdawomir Osiwata zglosil, te na ul. Groszkowskiego w Zegrzu pojawiiy siq ddy, radny zapytat
takte czy W z i e lekan w Zegm oraz plac zabaw.

Burmistrza Artur Borkowski odpowiedzial, t.e Wojewoda wyrazil zgodq na plac zabaw ale ultyczyl
sobie aktualnego operatu szacunkowego, powiat teby przygotowa6 ten operat musi wystqpi6 do
Wojewody o pieniqdze, mote to wszystko potnvaC kilka miesivy. Jdli chodzi o lekarza, p d l u t a siq
procedura administracyjna w WAM.
Radna Botena Kalinowska poprosila intenvencje S t & y Miejskiej, poniewa2 w Wierzbicy w
granicach nr 60 jest rozjekltony asfalt, spowodowane to jest wjetdtajqcym tam ciqtkim spwtem.
Radny Krzysztof Zakolski zapytal czy rozpocqto jut prace polegajqce na r6wnaniu szutrowych dr6g.
Sekretan Rafal Karpiliski odpowiedziat, te prace prowadzone sq na bie4w.

10. Zakoiczenie posiedzenia.

W mi&u z wyczerpaniem p o q d k u obrad Przewodniczc)cy Rady Mariusz Rositiski zakohczyl
wsp6lne posiedzenie Komisji.

