
Rada Miejska w Serocku 
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej 

Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2019 
Obrady rozpoczqto 24 kwietnia 2019 o godz. 15:00, a zakodczono o godz. 18:49 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial 13 czlonkow. 

Obecni: 

I .  Marek Bilinski 
2. 
3. Slawomir Czenvinski 
4. Bozena Kalinowska 
5. Teresa Krzyczkowska 
6. Gabriela Ksiqkyk 
7. Jozef Lutomirski 
8. Agnieszka Oktaba 
9. Slawomir Osiwala 
10. Jaroslaw Krzysztof Pielach 
11. fh&&ep& 
12. Mariusz Rosinski 
13. Wlodzimierz SkoSkiewicz 
14. Wieslaw Winnicki 
15. Krzysaof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli t ake :  
1. Jozef Zajqc - Zastqpca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
4. Marek Bqbolski - Kierownik Referatu PRI 

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

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski otworzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych, 
poinformowat, ze w komisji bierze udzial 12 czlonk6w (radna Agnieszka Oktaba spoinila siq na 
posiedzenie). 

Nastqpnie Przewodnicqcy przedstawil porqdek obrad. Nie zgloszono uwag. Dokumenf kt61y 
przyjqto jednoglodnie, przedstawial siq nastqpujqco: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycznego programu 
polityki zdrowotnej na lata 2019 - 2021. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie z a c i w i ~ c i a  poiyczki dlugoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dhgoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dhgoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 



7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pokyczki dhgoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreSlenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2019-2028. 
10. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia m i a n  w budiecie Miasta i Gminy 
Serock w 2019 roku. 
11. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialek nr 21/40,22/12, 21/23 i 2212 z obrqbu 
03 w Serocku. 
12. Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcego uchwa$ w sprawie rodzajow Swiadczen oraz 
warunk6w i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajqcych 
z opieki zdrowotnej 
13. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreilajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. 
14. Przyjecie protokol6w z poprzednich posiedzen. 
15. Sprawy r6ine. 
16. Zakonczenie posiedzenia. 

Glosowano w sorawie: 
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie p o p d k u  obrad. 

Wvniki eiosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (12) 
Marek Bililiski, Slawomir Czerwinski, Bozena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks imk,  
J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysaof Bonkowski, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka 

2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjtcia d o  realizacji profilaktycznego 
programu polityki zdrowotnej na lata 2019 - 2021. 

Projekt uchwaty przedstawil Sekretarz Rafal Karpinski. Gmina realizuje programy polityki zdrowotnej 
w tym m.in. program dotycqcy szczepieh ochronnych przeciw grypie od 2014r. Przedmiotowy 
program realizowany byl na podstawie uchwaly Nr 482/LII1/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
18 sierpnia 2014 w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycznych program6w zdrowotnych na rok 
2014, uchwaty Nr 92lXl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przyjqcia do 
realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2016 oraz uchwaly Nr 
292fXXVIIV2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjqcia do 
realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 201 7-20 18. tqcznie, w oparciu o 
ww. programy polityki zdrowotnej z bezplahych szczepien przeciw grypie skorzystalo 1245 os6b 
(21 1 os6b w 2014r., 225 osdb w 2015r., 257 os6b w 2016r., 266 os6b w 2017r. oraz286 osob w 
201 8r.) 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy sq zabezpieczone pieniqdze w budiecie na ten cel, jak siq ma ten 
program do pomysh ktory jest w trakcie opracowania a dotyczy zmiany funkcjonowania sluiby 
zdrowia na terenie gminy, radny zapytal r6wniei. czy bqdzie przygotowane sprawozdanie z realizacji 
tego programu. 

Sekretarz Rafal Karpinski odpowiedzial, ie w przygotowanym na najbliisq sesjq projekcie uchwaty 
dotycqcym m i a n  w budzecie znalazla siq zmiana, kt6ra zabezpiecza odpowiednie Srodki na obshgq 



tego programu, ponadto sekretarz wyjdnil, ie jeSli bqip jakieS zmiany w trakcie bwania programu na 
pewno bqdzie odpowiednia reakcja, jak byto w przypadku szczepien przeciw pneumokokom, 
sprawozdanie wstanie przedstawione jeSli bqdzie przedlu2ony kolejny program, chodd o 
rehabilitacjq, wtedy zostanie przygotowane sprawozdanie ze wszystkich program6w zdrowotnych. 

Radny Knysztof Zakolski zapytal dlaczego program rozpatrywany jest a2 na trzy lata. 

Sekretarz odpowiedzial, k jest to program wieloletni a umowa podpisywana jest na trzy lata. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal o uzasadnienie, w kt6rym jest zawarta 
informacja, ie wykonawcq programu wyloni konkurs, Wiceprzewodnicqcy zapytal jakie sq kryteria w 
konkursie i ile podmiot6w wystqpowalo w konkursie. 

Sekretarz odpowiedzial, k ostatnio dwa podmioty wystartowdy w konkursie a gl6wnym kryterium 
jest cena za jedng szczepionkq. 

Pmwodniczacv Radv Mariusz Rosinski zauwa2vl. te dla miesMc6w istotne iest edzie to . < < - 
szczepienie bdzie sik odbywalo, ~ m w o d n i c q c ~  &uwatyl ponadto, k program wstal w trakcie 
realizacji zmieniony, poniewat teraz jest dla o d b  od 55 roku @cia a pocqtkowo by1 od 60. 

Radny Slawomir Czerwinski zapytat czy ten program skierowany jest dla mieszkaric6w, kt6rzy placp 
podatki w gminie, czy dla wszystkich mieszkahc6w, radny uwaia, jdli  bylby tylko dla placgcych 
podatki, k mogtoby to zachqci6 mieszkaric6w aby ptacili podatki w gminie. 

Sekretarz wyjainil, te polityka programu nie nakazuje aby byl to mieszkaniec plaqcy podatki, ale jest 
to kwestia do dyskusji. 

Zastqpca Burmistrza J6zefZajpc zaproponowai, te jesli bqdzie taka wola rady, wstanie temat 
pmmySlany do sesji. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zauwakyl, ie chodzi tu o podatek dochodowy od o d b  
fizycznych tzw. PIT, ale mote by6 tak, te mieszkaniec ptaci wysokie podatki lokalne, za 
nieruchomolci. Wicepmwodnicqcy poprosil, aby podej66 do mieszkaric6w sprawiedliwe. 

Radna Bokna Kalinowska poinformowala, te na Komisji Spraw Obywatelskich byta mowa 
o Swiadczeniu rehabilitacyjnym aby program dotyczyt os6b rodiczajqcych siq w gminie, program 
szczepieh dotyczy przede wszystkim emeryt6w i im wivej o d b  wstanie zaszczepionych tym lepiej, 
bo Wzie  zmniejszata siq zachorowalno66 w gminie. 

Radny Slawomir Czerwitiski zglosil wniosek formalny dotycqcy przygotowania poprawki uchwaly, 
zawierajqcej zapis dotycqcy, k szczepienie jest dla o d b  plaqcych pcdatek dochodowy od o d b  
fizycznych w gminie. 

Gtosowano wniosek w sarawie: 
Wniosek formalny (S. Czerwihski) o przygotowanie poprawki uchwaiy w sprawie pnyjqcia do 
realizacji profilaktycmego programu polityki zdrowotnej na lata 201 9 - 202l.(szczepienie dla o d b  
placqcych podatek dochodowy w gminie). 

Wvniki etosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJF, S F :  3, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (8) 
Marek Biliriski, Slawomir Czerwinski, J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwah, 
Jaroslaw Knysztof Pielach, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 



PRZECIW (2) 
Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksi@yk 
WSTRZYMUJE; SIE; (3) 
Botena Kalinowska, Mariusz Rosihski, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Borikowski, Aneta Rogucka 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjvia do realizacji profilaktycznego programu polityki 
zdrowotnej na lata 20 19 - 202 I .  

Wvniki elosowania 
ZA: I I, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIE;: 2, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
~ a i k  ~ilihski, Slawomir Czenviliski, Botena Kaliiowska, Gabriela Ksigyk, J6zef Lutomirski , 
Aanieszka Oktaba Jarostaw Krzvsztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wlodzirnierz SkoSkiewicz. 
~ i e s l a w  ~innick i ,  Knysztof ~+&olski 
WSTRZYMUJE; SIE; (2) 
Teresa Knyczkowska, Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (2) 
Knysztof Bonkowski, Aneta Rogucka 

Posiedzenie Komisji opuicil Radny W?odzimierz Skoikiewicz. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniecia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Skarbnik Monika Ordak om6wila jednoczeinie pi@ projekt6w uchwal w sprawie zaciqgnivia 
potyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na pokrycie deficytu budZetu Miasta i Gminy Serock w nvii)zku z naszymi wydatkami 
inwestycyjnym. Planujemy zaciqgnqC potyczke w wysokokci 100.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. 
,,Poprawa efektywnoici energetycznej na terenie gminy Serock", planujemy zaciqgniecie dmgiej 
potyczki w kwocie 250.000 zl w zwiqzku z wydatkiem inwestycyjnym pn. ,,Budowa kanalizacji 
sanitamej Borowa G6ra - Stasi Las ul. Slonecma i drogi wewnqtrvle dz. Nr 12514, 15412, 154/7", 
trzecia potyczka w kwocie 1.000.000 zt dotyczy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji 
sanitamej Serock ul. JaSminowa", kolejna potyczka w kwocie 150.000 na realizacjq zadania pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stodka" w rarnach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa 
kanalizacji sanitamej na terenie Serocka ...", ostatnia potyczka w kwocie 400.000 d na realizacjq 
zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa G6ra - Dosin - Skubianka - Jachranka - 
Izbica, Dqbe" w rarnach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej 
na terenie gminy Serock.. ." We wszystkich potyczkach rok 201 9 bqdzie rokiern karencji, splaty w q  
dokonywane od roku 2020. Pani Skarbnik wyjainila, ke oprocentowanie tych potyczek w por6wnaniu 
z zaciggniqciern diugu w banku komercyjnym jest bardziej korzystne, poniewa2 jest duko niZsze bez 
naliczenia ma@ i wynosi w wysokoSci 0,9 s.r.w. nie rnniej nit 1,5% w stosunku rocmym. Ponadto 
grnina ma prawo ubiegaC siq o cqiciowe umomnie potyczki w wysokoSci od 10% do 20% kwoty 
wnioskowanej potyczki na warunkach obowi;)zujqcych w programie, po uprzednim zlokeniu wniosku 
o czqiciowe umomnie. 

Wiceprzewodniczqcy Rady J6zef Lutomirski zapytat jakie sq roczne wplywy gminy na m c z  WFOS. 

Zastqpca Burmistrza odpowieddal, te gmina ponosi wydatki na rzecz WFOS, ale jakie sq to koszty to 
do& szczeg6lowe pytanie i wymaga przygotowania odpowiedzi. 



Wiceprzewodnicqcy Rady Marek Bilinski zapytal o poiyczkq 400 tys. zl., co bqdzie pokryte tymi 
kosztami jeSli chodzi o kanalizacjq. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski odpowiedzial, i e  w tym roku bqdzie Jachranka ul. Jasna 
i w tym zadaniu bqdzie robiona gl6wna przepompownia Sciekow, zadanie rozpisane jest na kilka lat do 
realizacji. 

Radny Slawomir Osiwala zapytat jak jest zapisane w uchwale, czym ten deficyt pokrywamy. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziata, ie w uchwale deficyt po zmianach jest wiqkszy o 3 mln. 
i wynosi okolo 10 mln. i pokryty bqdzie z pojczek,  emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych 
irodk6w, kt6re gmina wypracowala w latach ubieglych. 

Radny Osiwala powiedziat, i e  ma obawy, i e  dlug siq nviqksza, i e  zaciqgane q poiyczki, 
a nierozpocqte sq nawet zadania planowane, ktore mialy by6 dofinansowane z kredyt6w lub 
poiyczek, tych zadan, na ktirre zaciqgane q pojczki  nie ma nawet ujetych w budiecie. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, i e  radni powinny wiedzief., i e  tworqc budtet pewne 
elementy byty niedofinansowane i dzisiaj przy uchwale w sprawie m i a n  budktowych bqdzie 
pokazane jak zmienita siq sytuacja kosztorysowa, zmienila siq sytuacja jaka byla, jak budiet byl 
planowany tj. we wrzeiniu ubieglego roku. Budiet trzeba zaktualizowai. 

Radny Osiwala wyjainil, i e  w sprawozdaniu za 201 8 rok jest zapis, i e  po zamkniqciu roku po 
odliczeniu wszystkich danych, deficyt za ubiegly rok wyni6sl niecale 2,s mln. a dzii jest 10 mln. 
radny zadal pytanie gdzie zostaly spokytkowane te pieniqdze. 

Skarbnik Monika Ordak wyjainila, i e  deficyt, kt6ry wzrosl jest to wynik ostatnich m i a n  
budietowych podjqtych przez radq jak r6wniei zmian przygotowanych na najbl ihq sesjq. Szereg 
zmian @a z wydatkow na zadania inwestycyjne z tego wzglqdu, i e  zadania inwestycyjne, kt6re 
byly ujqte w uchwale budietowej na rok 2019 by@ niedoszacowane. Skarbnik wyjainita, ie w chwili 
obecnej dostosowane zostaly przewidywane Srodki finansowe do wartoici kosztorysowych, 
spowodowane jest to tym, i e  w zwiqzku z tym, t e  zmieniajq siq przepisy o emisji obligacji, kt6re 
nakladajq szereg obowiqzk6w na banki, a bqdzie to dosyi kosztowne, a to przelow siq na 
finansowanie dhgu m.in. przez samorqdy, dlatego zostalo postanowione aby wyemitowai obligacje 
oraz zaciqgnqf. poiyczki przed zmianq przepis6w. Wydatki inwestycyjne zostaty dostosowane do 
faktycznych nakladow jakie mogq by6 poniesione w tym roku. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc dodal, i e  gmina bqdzie ubiegai siq o dofinansowania aby d h g  
zmniejszaf. na tyle ile to moiliwe. 

Radny Krzysztof Zakolski dopytal czy w zwiqzku ze zmianq przepis6w, nie bqdzie motna wziqi 
poqczki z WFOS, radny zapytal r6wniet czy przeszacowano kosztorys ul. Arciechowskiej w Cuplu. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ie mieniajq siq przepisy dotycqce emisji obligacji 
komunalnych, przepisy nakladajq nowe obowiqzki na banki, bqdzie dro2ej zaciqgnqi obligacje. 
OdnoSnie ul. Arciechowskiej odpowiedziat Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski, kosztorys 
inwestorski wynosi 850 tys. zl. brutto, Kierownik wyjainil, 2e prace zostaty podzielone na dwie 
czqici, oraz, i e  gmina bedzie ubiegala siq o dofinansowanie. 

Radna Botena Kalinowska zapytala o przebudowq drog gminnych czy bqdzie przebudowa wszystkich 
wymienionych czy tylko ul. Chrobrego. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski wyjainit, i e  bqdzie przebudowa wszystkich wymienionych 
ulic bqdzie projektowana w tym roku, a przebudowa b@zie potniej, w tym roku bqdzie przebudowa 
ul. Chrobrego wraz z parkingiem. 



Wicepnewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zauwatyl, ie tak wysokiego deficytu jeszcze nie bylo, 
ale mimo tego te kwota jest pneratajqca, to niemoiliwe jest funkcjonowanie gospodarki finansowej 
gminy bez kredyt6w i potyczek, tak dzieje siq we wszystkich gminach. Wicepnewodnicqcy uwaia, 
2e realizacja zadah inwestycyjnych nie jest motliwa bezdeficytu, bioqc pod uwagq, 2.e wnastajq 
koszty inwestycji. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, ie dochody b d q  malaly a nie wuastaly, m.in. przez to, te 
zmniejszy siq iloSC podatnik6w, majqc w perspektywie bardzo kosztowne inwestycje trzeba 
zastanowib siq co bqdzie p6hiej, za kika lat. 

P~zewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski powiedzial, ie podziela obawy radnego Osiwaly, ale uwata, 
ie zadania inwestycyjne trzeba realizowab, a nie ma innego wyjScia jak zaciqgnqb potyczki. 

Glosowano w s~rawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgnivia potyczki dtugoterminowej z Wojewidzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (dot. zadania pn. ,,Popraw= 
efektywnoici energetycznej na terenie gminy Serock -w kwocie 100.000 21). 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 1, BRAK GLOSU: 0, MEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (I I) 
Marek Bilihski, Slawomir Czenvidski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosihski, Wiestaw 
Winnicki, Knysztof Zakolski 
WSTRZYMLJJE S@ (I)  
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Boikowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pokyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgnivia potyczki dtugoterminowej z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (pn. ,,Budowa kanalizacji 
sanitarnej ~ o r o w a  G6ra - Stasi Las ul: Sloneczna i &ogi wewnqtnne dz. Nr 12514, 154/2,15-417" 
-w kwocie 250.000 zl) 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJb S F :  1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

l e m  Wvniki im' 
ZA (I 1) 
Marek Bilihski, Slawomir Czerwihski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksi* 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Knysztof Pielach, Mariusz Rosidski, Wieslaw 
Winnicki, Krysztof Zakolski 
WSTRZYMLJJE S F  (1 
Stawomir Osiwala 
NIEOBECNl(3) 
Krysztof Bohkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 



Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniecia poiyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (dot. zadania pn. ,,Budowa 
kanalizacji sanitamej Serock ul. Jaiminowa" w kwocie 1.000.000 zk) 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJF, S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Bokena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
PRZECIW (1) 
Slawomir Osiwala 
NlEOBECNI(3) 
Krzysztof Bonkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimiea SkoSkiewicz 

6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgni$cia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 6rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgnivia potyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (dot. realizacji zadania pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Slodka" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka ..." w kwocie 150.000 zl.) 

Wvniki elosowania 
ZA: I I ,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF, SIB: 1, BRAK GLOSU: 0, NEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA ( I  I )  
~ a r e k  ~ililiski, Slawomir Czenviliski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks iwk,  
J6zef Lutomirski . Aanieszka Oktaba, Jaroslaw m s a o f  Pielach, Mariusz Rosinski, Wieshw 
Winnicki, Krzysiofkakolski 
WSTRZYMUJC SIC ( I )  
Slawomir Osiwata 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Bonkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciagniecia potyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (dot. realizacji zadania pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa G6ra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dqbe" 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Serock ..." w kwocie 400.000 zl.) 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIC: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 



ZA (1 1) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Bokna Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJE; S@ (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Bonkowski, Aneta Rogucka, Wtodzimierz SkoSkiewicz 

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okrehlenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Projekt uchwaly przedstawila Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak. Pani Skarbnik 
poinformowala, i e  Miasto i Gmina Serock planuje wyemitowaC obligacje komunalne w kwocie 
10.700.000 zl. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budietu Miasta 
i Gminy Serock w 2019r. w zwiqzku z wydatkami majqtkowymi w kwocie 8.200.000 zt oraz sptatq 
w 2019r. wczeSniej zaciqgniqtych zobowipn  z tytulu emisji papierow wartoSciowych oraz 
zaciggniqtych pojczek i kredyt6w w kwocie 2.500.000 zl. Emisja obligacji nastgpi do 28 czenvca 
2019r. Oprocentowanie obligacji nalicza siq od wartoSci nominalnej i wypkaca w okresach 
p6lrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeteniem i e  pienvszy okres odsetkowy moie tnvaC 
maksymalnie dwanaScie miesiqcy. Oprocentowanie obligacji bqdzie zmienne, rowne stawce WIBOR 
6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczqciem okresu odsetkowego, powiqkszonej o ma* dla 
inwestor6w. Wydatki z w i p n e  z przeprowadzeniem emisji zostanq pokryte z dochodow wlasnych 
Miasta i Gminy Serock. W 2018 roku w ramach konkursu byl wyloniony bank, kt6ry zlo j l  najniisq 
ofertq, maria dla tego banku wynosita 0,85%. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreilenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: I, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (I 1) 
Marek Bilinski, Stawomir Czenvinski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJF SIE; (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Bonkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

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

10. Zaopiniowanie 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 dochod6w o kwotq ponad 209 tys. oraz zwiqkszeniu wydatk6w o kwotq 3 mln. 154 tys. 
Zmiany te spowodujq nviqkszenie deficytu o kwotq prawe 3 mln zl. kt6rq planuje siq pokryC z emisji 
obligacji komunalnych, poiyczek, oraz czqSciowo z wypracowanych wolnych Srodk6w w latach 
ubieglych. Skarbnik przedstawila najwainiejsze zmiany po stronie dochodowej oraz wydatkowej. Po 
czym przystqpiono do dyskusji. 



Radny Slawomir Osiwala zapytal o budowq Scieiki krajoznawczo-dydaktycznej Jadwisin-Zegrze, 
zadanie to bylo przez wiele lat w planach budietowych, a teraz zostalo zastqpione innym zadaniem. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski odnosqc siq do pytania wyjalnil, i e  powstal projekt Scieiki 
przy strzelnicy, powstal on w wyniku pewnych uzgodnieli z jednostkq wojskowq gdzie definitywnie 
jednostka zadeklarowata, ie strzelnica ulegnie likwidacji, przystqpiono wiqc do uzyskania pozwolenia 
oraz zrobiono kosztorys, a nastqpnie okazato siq, Fe jednak strzelnica zostaje. W zwiqzku z tym 
Kierownik wyjalnil, i e  wiekszy sens ma teraz budowa drogi, teby pdqczyb mch pieczy czy 
rowerowym. Kierownik wyjalnil, te budowa Scieiki jest wyjqta na dzien dzisiejszy z budietu ale nie 
znaczy to, ie nie ma go w planach realizacyjnych, jeSli zostanq uzyskane moiliwoSci gruntowe to 
zadanie na pewno siq pojawi i bgzie  finansowane. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski przyznat, ze budowa Sciekki jest w h y m  zadaniem 
inwestycyjnym i wyczekiwanym przez mieszkanc6w, Przewodnicqcy wyrazil zadowolenie, ie 
zadanie to nie zniknie z plan6w inwestycyjnych. Przewodnicqcy zapytal ponadto o zmniejszenie 
wydatkow na administrowanie wspolnotami mieszkaniowymi. Przewodnicqcy zapytal ponadto o 
przebudowq ul. Polnej, co dokladnie bqdzie tam robione. 

Skarbnik wyjalnila, i e  jedna wsp6lnota odesda od administrowania przez MGZK. Kierownik PRI 
Marek Bqbolski odpowiedziat, te jest to odcinek od wqzla z DK61 w kiemnku ul. Dhtewskich, 
zwiqzane jest to glownie z tym, i e  bqdzie tam dojezdtal autobus dowo@cy dzieci do szkoty, dlatego 
droga musi by6 wzmocniona. 

Przewodnicqcy Rady zapytal czego dotyczy 350 tys. zt, na budynki wspolnot, oraz z czym miqzane 
jest zwiqkszenie koszt6w dzialania Izby Pamiqci. 

Skarbnik Monika Ordak wyjdnila, i e  zostala podjqta decyzja o gazyfikacji niektorych blok6w i jest to 
kwota m i p m a  ze wszystkimi kosztami z tym m i w n y m i ,  natomiast jeSli chodzi o lzbq Pamiqci 
chodzi o zatrudnienie na umowq zlecenie dodatkowego pracownika. 

Przewodnicqcy zapytal ponadto o Srodki na SP Serock, lqczna kwota 50 tys. zl. 

Kierownik PRI Marek Bqbolski odpowiedzial, i e  zostanie opracowana dokumentacja na remont w 
pienvszej kolejnolci lqcznika miqdzy szko$ a przedszkolem w przyszlym roku, a w drugim etapie 
remont wszystkich k o p r z y  w roku 2021. 

Przewodnicqcy zapytal czy zwiqkszyt siq stan dzieci w tlobku. 

Zastqpca Burmistrza odpowiedzial, te sytuacja siq nie mienila i liczba dzieci jest bez zmian. 

Przewodnicqcy zapytat t a k e  o Srodki zabezpieczone na szczepionki dla pracownik6w MGZGK. 

Skarbnik Monika Ordak wyjalnila, 2e wym6g jest taki, i e  osoby, kt6re s p q t a j q  m u s q  by6 
zaszczepione przeciwko teicowi. 

Przewodnicqcy zapytal o miekszenie Srodkow na remont substancji mieszkaniowej. 

Skarbnik Monika Ordak wyjagnila, ie sq to bie@ce remonty, kt6re by@ niedoszacowane. 

Wiceprzewodnicqcy Rady Jbzef Lutomirski poprosil o wiecej informacji nt. odszkodowania na 
mieszkania socjalne. 

Skarbnik wyjaSnila, i e  koszty te zostaty zasadzone w kwocie 33 tys. zt, dotycq osoby zamieszkujqcej 
w Zegrzu, za niedostarczenie lokalu socjalnego. 



Radna Teresa Krzyczkowska zapytala o modemizacjq szkoky w Woli Kielpihskiej. 

Skarbnik wyjdnita, te zadanie zostato zdjqte z WPF poniewak zadanie zostanie malizowane w roku 
biekqcym i jest ujqte w zalgczniku inwestycyjnym jako zadanie jednoroczne. 

Zastqpca Bunnistrza uzupehij, te modernizacja b&ie dotyczyta wszystkich lazienek. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaky w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2019-2028. 

Wvniki glosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJEj SI$: I, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
~ a A k  13ililiski, Stawomi Czerwi"ski, Bokena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks imk,  
J6zef Lutomirski , Amieszka Oktaba, Jarostaw Krrysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wiestaw 
Winnicki, ~ r z ~ s ~ o f ~ a k o l s k i  
WSTRZYMUQ SI$ (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Bohkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaky w sprawie wprowadzenia m i a n  w budiecie Miasta i Gminy Serock 
w 2019 roku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SI$: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
zA(11) 
Marek Biliiski, Slawomir Czenvinski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks imk,  
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wiestaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
wsTRZYMUq S@ (1) 
Slawomir Osiwata 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Bonkowski, Aneta Rogucka, Wlodzimierz SkoSkiewicz 

Przewodniczqcy oglosii 10 minut przerwy, 
Po pnenvie no posiedzenie Romisji nie wrdcili radni: Boiena Kalinowska, Jarosimv Krrysztof 
Pielach. 

11. Zaopiniowanie projektu ucbwaty w sprawie nabycia dzialek o r  21/40,22/12,21/23 i 22/2 
z obrqbu 03 w Serocku. 

Projekt uchwaty przedstawii Sekretarz Rafal Karpihski. Do urzqdu wplynql wniosek w s p ~ l & i c i e l i  
o nieodplatne przejqcie na m z  gminy dzialek nr 21/40 o pow. 0,0572 ha, 22/12 o pow. 0,0568 ha, 
21/23 o pow. 0,0964 ha i 2212 o pow. 0,0917 ha, pdoionych w obrqbie 03 w Serocku, stanowiqcych 
drogq dojazdowq do kilkunastu dzialek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, ul. Spokojng. Ulica 
Spokojna jest drogq wewnetmq, stanowiqq p d q c ~ n i e  komunikacyjne pomiqdzy drogami gminnymi 
ul. Puhuskq i ul. Traugutta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przesbzennego miasta 



Serock - obszar A, dzialki nr 21/40,22/12,21/23 i 2212 polozone sq na terenie przeznaczonym pod 
drogi publiczne klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD22, co wskazuje, ze ulica 
Spokojna jest projektowanq drogq publicznq, t w o q c q  uklad komunikacyjny z drogami gminnymi 
nr 180753W i 180497W. 

Radny Krzysztof Zakolski poprosil o przeslanie szkicu, aby radni mogli zobaczyt gdzie znajduje siq ta 
droga. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, i e  po przejqciu tej drogi przez gminq, gmina bqdzie musiala jg 
utrzymywat, bqdq wnioski o oiwietlenie, utwardzenie itp. Radny powiedzial, Fe jest przeciwny 
takiemu podejiciu, poniewai nie widzi interesu spdecznego gminy w przejqciu tej drogi. 

Zastepca Burmistma J6zef Zajgc odpowiedziaf radnemu Oiwale, ze mczywiicie tak jest, i e  docelowy 
kosa jest zawsze dla gminy, ale jeSli chodzi o tq drogq jest ona w mpzp przeznaczona pod drogq 
publicmq. Burmistrz wyjainil, i e  gmina nie jest za przejmowaniem wszystkich dr6g, ale jeili chodzi o 
tq drogq, lqczy ona ul. Traugutta oraz ul. Puttuskg i ju i  w planie zostalo okreilone, ke k d z i e  ona 
drogq publiczng. 

Radny Osiwala powiedzial, ze na przejqcie drogi lqcqcej ul. Juzistek z ul. Groszkowskiego w Zegrzu 
nie bylo zgody i nie rozumie jaka jest roznica miqdzy drogq w Zegrzu a drogq w Serocku, zapytal 
dlaczego dla jednych mieszkanc6w moina a dla innych nie. 

Zastepca Burmistma J 6 z f  Zajqc odpowiedzial, i e  w tym przypadku jest wyjgtek poniewaz w planie 
juz okreilone zostalo, i e  bqdzie to droga publicma. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal wobec kt6rej dzialki toczy siq postqpowanie spadkowe. 

Sekretarz Rafal Karpinski odpowiedzial, ze postqpowanie spadkowe dotyczy pienvszej dzialki. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski powiedzial, Fe nie nalety lqczyC przejqcia tej drogi z 
przejqciem innych dr6g, jeili jest problem w Zegrzu, to nalety siq temu bliiej przyjrzeC i znaleiC 
rozwiqzanie problemu. Jeili chodzi o drogq przedstawionq w projekcie uchwaty to wahym aspektem 
jest to, ie ona juz w mpzp oznaczona zostala jako planowana droga publiczna. Wicepmwodnicqcy 
powiedzial i e  proces przejmowania dr6g trwa od lat i nie da siq go zatrzymat. Uchwalony zostaf plan, 
wlaiciciele niemchomoici przy podziale dokonali oplat adiacenckiej i planistycznej i te irodki 
przeznaczone sq na uhzymanie ciqg6w komunikacyjnych, ponadto ustawa o samorqdzie mowi, i e  
gmina ma obowiqzek zapewnit do dzialki doprowadzenie wody i zapewnienie ciggbw 
komunikacyjnych. 

Radny Slawomir Czenvinski powiedzial, Fe na mapie droga ta nie wyglqda na strategiczng, obok q 
inne r6wnolegle ulice, radny zapytal czy te drogi r6wniei zostang przejqte, zdaniem radnego 
ul. Pogodna jest bardziej strategiczna, poniewai lqczy ul. Puhskg z ul. Traugutta oraz przebiega dalej. 

Sekretarz Rafal Karpinski poinformowat, i e  do sesji przygotuje odpowiedi na to pytanie. 

Glosowano w ssrawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie nabycia dzialek nr 21/40,22/12,21/23 i 2212 z obrqbu 03 
w Serocku. 

Wvoiki glosowaoia 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIE;: 6, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wvniki imienne: 
ZA (4) 
Marek Bilinski, Gabriela Ksigtyk, Agnieszka Oktaba, Mariusz Rosinski 



WSTRZYMUJ$ SItj (6) 
Slawomir Czenviriski, Teresa Knyczkowska, Mzef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (5) 
Knysztof Borikowski, Botena Kalinowska, Jaroshw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Wlodziiierz 
SkoSkiewicz 

12. Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcego uchwalp w sprawie rodzaj6w Madczed oraz 
warunk6w i sposobu ich pnyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla naucycieli 
konystajqqch z opieki zdrowotnej. 

Projekt uchwaly mieniajqcej pnedstawila Dyrektor ZOSiP Alicja Melion. Poinformowala, te nadz6r 
prawny Wojewody zgtosil sugestie do przyjetej dnia 27 lutego 201 9r., uchwaly w sprawie rodzaj6w 
Swiadczeh oraz warunk6w i sposobu ich przy~nawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystajqcych z opieki zdrowotnej. Zmiany nie odnosq siq do catej uchwsly a maja charakter 
doprecyzowjqcy. Pienvsza miana dotyczy 5 3 ust. 2, w kt6rym z w r h n o  uwagq, te zapjs ustawowy 
powinien zawieraC takze okreklenie, ke Jwiadczenie przyshguje nauczycielom emerytom, rencistom, 
nauczycielom otrzymujqcym Swiadczenie kompensacyjne bez wzglqdu na date przejScia na emerytuq, 
re.n& lub nauczycielskie Swiadczenie kompensacyjne. Dmga miana dotyczy 5 5 ust. 12, zmiana 
polega na tym, te zwrkono uwagq, ?.e organ stanowivy nie ma kompetencji do wskazywania, ie 
opr6cz uprawnionego czyli nauczyciela z wnioskiem mote wystqpiC takk przelotony lub organizacje 

~ .. 

kiqzkowe bgdf i k a  upbwatniona osoba, zwr6cono uwage, t e  zgodnie z kodeksemcywiln~ moga  
wykonywaC pewne czynnoici prawne przez pnedstawiciela i o tym decyduje kodeks cywilny. 
Ponadto w 5 1 zwr6cono uwagq na redakcyjnq stronq, te pomoc zdrowotna udzielana jest w formie 
Swiadczenia pieniqtnego na podstawie dotonego wniosku. Projekt uchwaly przeslany by4 do 
zaopiniowania do Zwiqzk6w Zawodowych, jeden nie wni6sl zastrzeteh, a dmgi w og6le nie odni6st 
sip. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal jake sq na ten rok zabezpieczone Srodki fmansowe na ten cel. 

Dyrektor ZOSiP odpowiedziala, te w uchwale budtetowej jest O,10% planowanych Brodk6w na 
wynagrodzenia tj. okdo 9 tys. zl. 

Glosowano w sorawie: 
Drugie glwowanie pmprowadzone z powodu problem6w techninnych u radnego S.Osiwaly. 
Zaopiniowanie projektu uchwaty mieniajqcego uchwalp w sprawie rodzaj6w Swiadczeri o m  
warunk6w i sposobu ich przymawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajqcych 



z opieki zdrowotnej. 

Wvniki elosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wvniki imienne: 
ZA (10) 
Marek Bilinski. Slawomir Czenvinski, Teresa Krzvczkowska, Gabriela KsiWk, J6zef Lutomirski , .. . 
Agnieszka ~ k t a b a ,  Slawomir 0siwala; Mariusz  isi id ski, ~ i e d a w  Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (5) 
Krzysztof Bolikowski, Boiena Kalinowska, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz 

13. Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajgcego uchwale w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreSlajgcego msady bandlu na targowisku miejskim p n y  ul. Rynek w Serocku. 

Projekt uchwaly przedstawil Sekretarz Rafal Karpinski, wyjalnil, ie projekt przewiduje zmianq 
polegajqcg na pobieraniu oplat w kaidy dzied prowadzenia handlu na targowisku miejskim- 
od poniedzialku do soboty, a nie jak do tej pory jedynie w wyznacwne dni- Sroda i sobota. Pobrane 
oplaty przeznaczone zostang w szczeg6lnoSci na potrzeby zwigzane z utrzymaniem p o q d k u  
i czystoici na terenie targowiska jak i wykonywanie prac naprawczych i konsenvacyjnych terenu. 

Radna Agnieszka Oktaba przypomniala, t e  to u q d  zaproponowal aby targowisko odbywalo siq przez 
wszystkie dni tygodnia. Radna uwata, te powimy by6 wyplacane odszkodowania za dni w kt6rych 
sprzedajqcy nie mogq stat, tak byloby sprawiedliwie, radna powiedziala, t e  niekt6rzy utrzymujg siq 
tylko ze sprzedaiy i brak nawet jednego dnia jest d u e  stratq finansowq, a imprez gminnych w soboty 
jest coraz wiqcej. 

Sekretarz Rafat Karpinski odpowiedzial, i e  imprezy gminne wymagajq tego aby rynek byl dostepny w 
sobotq. 

Radny Slawomir Osiwala uwaia, te przez to sprzedajqcy mogg podnieiC ceny towarow, teby sobie 
zrekompensowaf, ponoszone koszty. 

Radny Marek Biliriski shvierdzil, i e  pobieranie oplaty w takiej samej wysokoSci jak w Srodq i sobotq 
nie jest sprawiedliwe, poniewai wtedy sprzedajqcy majq mniejsze dochody. Radny zloiyl wniosek 
forlnalny o zmniejszenie oplat o 50% w dni poza Srodq i sobotq. 

Radny Wieslaw Winncki zapytal czy jest gdzieS inne miejsce, na kt6re moina przenieSf, targ. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc wyjaSnif, te na dzieti dzisiejszy nie ma takiego miejsca. Bunnistrz 
wyjainit, i e  naleiy spojrzef, na ten problem z dwoch stron, poniewai sg sprzedajgcy, kt6rzy zwracajq 
owagq, i e  m u s q  placi6 w Srody i soboty a inni w pozostale dni stojg za danno. 

Radny Slawomir Czenvinski zaproponowal rozwipnie,  aby wprowadziC abonament miesiqczny, dla 
os6b, ktore chcq handlowaf, caty miesiqc. 

Sekretarz wyjainil, i e  oplata jest za konkretne miejsce, na ktorym w pozostale dni moie nie by6 
moiliwoici rozstawienia. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski poparl wniosek Radnego Bilidskiego, poniewak w dni 
nie targowe handluje jedynie kilka os6b, sq to przewainie warzywa i owoce, Wiceprzewodnicqcy 
stwierdzil, i e  kiedy zostanie naliczona pelna op+ata za miejsce, to bqdzie to d u j  uszczerbek 
w dochodach i w konsekwencji wyeliminuje tq dzialalnoif, z rynku. 



Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy nie spowoduje to miany  dni targowych. 

Radna Agnieszka Oktaba odpowiedzial, i e  zmienily by siq ju t  dawno biorqc pod uwagq, i e  do tej 
pory inne dni nie byly platne, reguly dyktuje klient, a wszyscy przymyczaili sig, ze targjest w Srody 
i soboty. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski przypomnial, ie kiedyS imprezy gminne odbywaly siq na 
stadionie, ale nie wyobraia sobie aby teraz je przenosiC, imprezy gminne powinny odbywaC siq w 
centrum miasta jakim jest Rynek, targ jest odwdywany w niekt6re soboty, bo wydarzenia gminne sq 
wtedy priorytetem. 

Zastepca Bunnistrza J6zef Zajqc zaproponowal, aby wycofaf, w dniu dzisiejszym z glosowania ten 
projekt uchwaly, a do sesji zostanq przedyskutowane pojawiajqce siq dziS sugestie i uwagi i zostanie 
przedstawione rozwiqzanie. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski poinfonnowal w zwiqzku z tym, i e  projekt uchwaly nie 
bgdzie poddany zaopiniowaniu przez czlonk6w Komisji. 

14. Pnyjqcie protokol6w z poprzednich posiedzeri. 

Protokdy z poprzednich posiedzen zostaly przyjqte bez uwag. 

Radny Slawomir Osiwala poprosil o usuniqcie karp, kt6re powstaly po usuniqciu drzew 
z 111. Groszkowskiego w Zegrzu, radny zapytal t a k e  kiedy bqdzie lekarz w Zegrzu oraz na jakim 
etapie realizacji jest przejgcie dzialek od Wojewody. 

Zastgpca Bunnistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, ze przekaie odpowiedi po ustaleniu z Kierownikiem 
PRI, jeSli chodzi o lekarza w Zegrzu, Sekretarz odpowiedzial, ze trwajq przygotowania do podpisania 
umowy najmu, sq kompletowane dokumenty. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal ile szkM strajkuje w gminie Serock i jak wyglqda sytuacja 
w szkolnictwie, czy odbyty sig posiedzenia rad. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ze w gminie nie ma klas maturalnych, jeSli chodzi o 
strajk, to na dzien dzisiejszy strajkujq 3 szkdy, sytuacja jest trudna, tematy sq trudne, bo dotyczq 
wynagrodzen, a przysqpienie do strajku jest prawem pracownika i nikt tego zabroniC nie moie ani nie 
rnoina naloiyC na pracownika, tadnej sankcji czy wyciqgaC konsekwencji. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal czy dokonany zostat odbior techniczny 
ul.Dlugiej w Stasim Lesie, oraz wskazal jakie ma wqtpliwoSci co do tej inwestycji. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, i e  calkowicie nie jest odebrana, ale juz na konc6wce, 
Burmistrz odpowiedzial, .te przyjrzy siq wymienionym wqtpliwoSciq i uspokoil, t e  inwestycja objqta 
jest gwarancjq. 

Radny Slawomir Osiwala poprosil o dokohczenie malowania p a d w  w Zegrzu. 

Radny Wiestaw Winnicki zapytal czy jest moiliwoSC wymiany pieca gazowego na gazowy nowszej 
generacji oraz czy mozna jeszcze skladaC wnioski. 

Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, ze wnioski mokna skladaC, ale w programie gminnym 
nie m o h a  wymieniC pieca gazowego na gazowy, kiedyS byla taka moiliwoSC ale z programu WFOS, 
kt6rego j u i  nie ma. 



Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosihski poinformowal radnych o zblitajqcej siq uroczystej sesji, kt6ra 
o d w i e  si? w CKiCz w dniu 27.04.2019r., nastqpnie 29.04.2019 o d w i e  siqsesja nvykla. 
Pmwodnicqcy przypomnial takk o obowigzku zloknia oSwiadcze6 majgtkowych. 

16. Zakoiaenie posiedzenia. 

W nvigzku z wyczerpaniem poqdku obrad Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zako6czyt 
wsp6lne posiedzenie Komisji. 

Pmwodnicqcy 

Przygotowata: Paulina KO 

Przygotowano p n y  pom~c~~rogra rnu  eSesja.pl 


