Rada Miejska w Serocku
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie w dniu 15 maja 2019
Obrady rozpoczqto 15 maja 2019 o godz. 14:00, a zako~iczonoo godz. 16:53 tego samego dnia.
W posiedzeniu wziqto udzial 14 czlonk6w.
Obecni:
I . Marek BiliAski
2. Knysztof Bohkowski
3. Slawomir Czerwinski
4. Botena Kalinowska
5. Teresa Krzyczkowska
6. Gabriela K s i w k
7. J6zef Lutomirski
8. Agnieszka Oktaba
9. Slawomir Osiwala
10. Jaroslaw Krzysztof Pielach
I I.
12. Mariusz RosiAski
13. Wlodzimierz SkoSkiewicz
14. Wieslaw Winnicki
15. Knysztof Zakolski

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli take:
1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy
4. Marek Bqbolski - Kierownik Referatu PRI
5. Jakub Szymanski - Kierownik Referatu GP
6. Alicja Melion - Dyrektor ZOSiP
7. Miroslaw Smutkiewicz - Dyrektor MGZGK
8. Leszek Btachnio - Dyrektor MGZW
9. Anna Orlowska - Kierownik OPS
10. Beata Roszkowska - Kierownik Referatu KS
11. Agnieszka Kalinska - Kierownik Referatu PW
12. Magdalena Kawalowska - Kierownik Referatu SO
13. Katarzyna Szmyt - Kierownik Referah1 OSR~L
14. Maciej Gdawski - Dyrektor OSiR
15. Renata Mulik - Dyrektor CKiCz

1. Otwarcie posiedzenie i pmdstawienie p o q d k u obrad.
Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski otwonyl posiedzenie, powitai wszystkich zebranych,
poinformowal, te w komisji bierze udzial 14 czlonk6w (radny Krzysztof Bonkowski sp6Znil siq na
posiedzenie).
Nastqpnie Przewodnicqcy p d s t a w i l porqdek obrad. Nie zgloszono uwag. Dokument, kt6ry
pizyjqto jednogtoinie, pmdstawial siq nastqpujqco:

1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porqdku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budkhl Miasta i Gminy Serock za 2018
rok.
3. Przyjpie p r o t o k h z posiedzenia z dnia 25.02.2019r.
4. Sprawy r6tne.
5. Zakonczenie posiedzenia.
Glosowano w svrawie:
Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porqdku obrad.
Wvniki elosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wvniki imieme:
ZA (13)
~ a k ~ki l i b k i Slawomir
,
Czerwidski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela KsiqQk,
J6zef Lutomirski ,- Aanieszka
Oktaba, Slawomir Osiwala. Jaroslaw Krzvsztof Pielach. Mariusz
Rosihski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, kiestaw Winni~ki,~Krysztof
~&olski
NIEOBECNI (2)
K r y s d o f Borikowski, Aneta Rogucka
2. Rozpatnenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za
2018 rok.
Skarbnik Monika Ordak om6wila sprawozdanie z wykonania budietu.
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal jakie q rocme koszty o b h g i zadluknia, kt6re
wynosi 16 mln. A.
Skarbnik Monika Ordak wyjdnila, k na kwotq 16 mln. zl skladajg siq kredyty, potyczki oraz
obligacje, q potyczki, kt6re gmina zaciqga z WFOS, opmntowanie tych poqczek wynosi od 3 do
1,5 %. Obligacje gmina zaciggnda w 2018 roku w mariy 0,85% + WIBOR z 6 miesiqcy czyli okdo
2,7%. Na obslugq 16 mln diugu w roku 2018, wydatkowane zostalo 372 tys. zl.
Radny Slawomir Czenviiiski zapytal wjakim procencie subwencja pokrywa koszty u t q m a n i a
plac6wek oiwiatowych oraz jakg h o t $ gmina pneznacza na uhzymanie szkM.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, k na zadania, ktbre bqdq pokrywane Srodkami z subwencji
gmina d d o a t a ponad 800 tys. zl. i q to zadania biegce, nie inwestycyjne.
Radny Slawomir Osiwala zapytal czy deficyt budtetowy, kt6ry zostal wykazany na koniec 201 8 roku
jest sukcesem czy konsekwencjq realizowania wydatk6w, deficyt mimo zamkniqcia roku okazal siq
niewystsrczajgcy. Radny zapytal o Srodki uzyskane z zezwoleri na sprzedat alkoholu, mianowicie
gdzie q te Srodki skoro nie zostaly wydane. Radny zapytal ponadto dlaczego w dochodach w kilku
pozycjach jest 0% wykonania, co jest pnyczyng, t e nie uzyskano dochod6w w niekt6rych dzialach.
Radny zapytal o wydatki, wsp6lna obduga jednostek s a m o p d u terytorialnego, padlo pytanie r6wniet
o dowoknie dzieci do szk61. Radny zapytal ponadto dlaczego dotacja dla klub6w sportowych
pnechodzi p m z budtet, Radny poprosil takk o analizq stanu mienia, zapytal czy na wszystkie
wykazane sq podjqte uchwaly, oraz o sprawozdanie finansowe CKiCz odnoSnie wykonania planu,
wedhg radnego kwoty w podsumowaniu nie dajq kwoty koszt6w.
Burmistrza Artur Borkowski wyjdnil, k dotacja udzielona byla klubowi Sok& Serock, natomiast
UKS ohzymal dofmansowanie w ramach programu wsp6lpracy z organizacjarni pozarqdowymi, byla
pnyjqta przez Rade Miejskq uchwala i to Rada ustanowila warunki udzielania dotacji dla klub6w.

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, te budtet nie jest jednym, sztywnym dokumentem, on caly
czas siq mienia w zaletnoSci od potrzeb i sytuacji, nie wszystkie Srodki, kt6re gmina na koniec roku
uzyskala nie by@ zaplanowane w uchwale budtetowej. JeSli chodzi o 3 mln. 169 tys. to cqSC tych
Srodk6w byla zaplanowana w projekcie uchwaly budtetowej, czyli to nie bylo nowe zadanie,
zwiqkszone w trakcie roku po stmnie dochodowej. JeSli chodzi o wykonanie strony dochodowej,
wykonanie jest ponad 100%. Skarbnik odniosla siq do pytania dlaczego jest 0% wykonania w dziale
720, gmina zlotyla wniosek w ramach programu Polska Cyfrowa, na pmpmwadzenie szkoled dla
mieszkanc6w, Srodki wplyn* po zmianach budtetowych w 2018 roku, nieplanowane, a zadanie jest
realizowane od roku 2019, wtedy wykonanie jest 0%. Drugie ir6dlo jdli chodzi o dochody w dziale
801 pozostda dzialalnoSC, w celu podpisania umowy na realizacjq projektu Kluby Kluczowych
Kompetencji gmina byla zobowipna do wprowadzenia po stronie dochodowejjak i wydatkowej tych
Srodk6w, aby moha bylo podpisaC umowe i dokonaC zmiany wniosku, pierwotnie ten wniosek
zlowny byl w roku 2017 i zakladal realizacje zdaijut w pofowie roku 2018 jednak nie z przyczyn
letqcych po stronie gminy jednostka wdroteniowa wystqpih do nas udzielajqc dotacji dopier0 w
drugim kwartale roku 2018, Srodki wpmwadzone q po stronie dochodowej i wydatkowej, jednak nie
bqdp wydatkowane poniewat nie moina ich jeszcze wydatkowab w nviqku ze zmianp wniosku p m z
jednostkq wdmteniowq, Srodki te zostaly zaplanowane w roku 2019 w WPF jak r6wniet w projekcie
uchwaly budtetowej na rok 2019 i zadanie jest jut realizowane p n a oSwiatq. Dzial851 gmina
ohzymuje dotacje na pokrycie wydawania decyzji dla odb, kt6re nie posiadajq tytuh do
ubezpieczenia zdrowotnego, te Srodki czyli niecate 60%, Wojewoda dokonat korekty planu
finansowego, kt61-ymusimy przyjmowak zgodnie z jego decyzja a Srodki zostaly przekazane na konto
gminy zgodnie z zapotrzebowaniem. JeSli chodzi o stmne wydatkowq Skarbnik wyjaknila, te w dziale
75085 znajdujq siq koszty jakie gmina pmznacza na hnkcjonowanie jednostki budtetowej- ZOSiP,
do tej pory wydatki byly w dziale 801 jednak zostaly przeklasyfikowane.
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala w kwestii dowotenia, koszty organizacji dowotenia
ucznibw do szk& za 2018 mk wyniosly lmln. 29 tys. zl. na te wydatki skladaly siq tek opieka w
autobusach szkolnych, dzieci dowotone sq na terenie gminy piqcioma autobusami, kt6re dziennie
wykonujq 890 km., cena za I km., w zaletnoici od dlugoSci trasy waha siq od 2,99 zt brutto za km., do
4,26 zl, im trasa kr6tsza tym koszt za 1 km. wiekszy, poza tym dowoteni q hwniet uczniowie
niepehosprawni do plac6wek poza terenem gminy, codziennie dowotone q dzieci dwoma busami do
szkoly specjalnej w Legionowie, cyklicznie w pn, i pt. dw&h uczni6w do oirodka szkolnowychowawczego w Puttusku, oraz codziennie dowobna jest busem jedna uczennica do oSrodka
rewalidacyjnego w Warszawie wraz z opiekq, ponadto zwracane q 13 rodzicom, ktbzy majq uczni6w
niepelnosprawnych, koszty dowotenia do r6tnych placbwek poza terenem gminy, sq to koszty
nieuniknione i uzasadnione.
Skarbnik Monika Ordak udzielita odpowiedzi nt. wykonania planu p m z CKiCz, t e wykonalo swoje
przychody w wysokogci I mln.700 tys. zl z czego gmina pnenaczyla dotacje z budtetu na zadania
bieQce dla CKiCz I mln. 371 tys. zl i 30 tys. dotacji celowej na zakup inwestycyjny.
Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski odni6sl siq do pytania nt. stanu mienia, wyjaSnil, te pozycja
kt6ra obejmuje mienie na kwotq ponad 5 mln. zl. to sq grunty pozyskane z innych niemchomobi z
tytulu poszemnia dr6g gmimych, tmny pmwidziane w miejscowych planach pod realizacjq dr6g
publicznych i w ramach podziat6w geodezyjnych niemchomobi, wydzielane sp te grunty zgodnie z
miejscowymi planami i na mocy prawa stajq siq wlasnobiq gminy, dziaki te nabywane q w oparciu o
miejscowy plan zagospodarowania.
Radny Stawomir Osiwala zapytat o sprawozdanie finansowe MGZW, radny uwah, te stawka za wode
jest za wysoka, bo nie ma tadnych dotacji z budtetu gminy, czyli wykazane w sprawozdaniu
inwestycje np. budowa wodociqgu we wsi Kania Nowa, Borowa G6ra i Stasi Las oraz w Serocku, nie
byly pokrywane z dotacji gminy, tylko z wypracowanych Srodk6w finansowych zaldadu
wodociqgowego,jako naliczane koszty za zuiytq wodq.

Skarbnik Monika Ordak odpowiadajqc wyjdnila, t e gl6wnym zadaniem zakladu wodociqgowego jest
zaopatrywanie mieszkadc6w w wodq oraz budowa sieci wodociqgowych, stawki sq przyjqte w
okreilonej wysokoSci i zaklad moie pozwoli6 sobie na wypracowanie Srodkbw, kt6re mole
pnemaczy6 na zadania inwestycyjne. Gdyby byla W z a stawka za wodq, w6wczas gmina nie
musialaby budowa6 i pmkazywa6 sieci wodociqgowych. Zakladu nie stat na wybudowanie dutych
sieci wodociqgowych, dlatego zabezpieczone sq Srodki w budtecie.
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio uzupelnil, te zakladany byl plan finansowy w granicach Srodk6w
400 tys. zl, W z i e pmznaczone na inwestycje rozbudowq sieci, infrastruktury a takte wizualizacji
stacji wodociqgowych czy remont6w danej sieci. Dyrektor powiedzial, ie mote by6 nitsza cena wody
a zaklad moie tylko administrowa6 sieciq wodociqgowq.
Burmistrz Amu Borkowski powiedzial, te rozwatany byl model, w kt6rym wszystkie elementy
gospodarki wodq mogq by6 uwzglqdnione w odptatnoki utrzymaniowej, inwestycyjnej, ale kaZde
wiqksze zamiemnie inwestycyjne gdyby odwzorowa6 w cenie wody to byloby nie do przyjvia dla
mieszkahc6w. Mniejsze zadania realizowane sq p m z zaklad, a wiqksze przez gminq. Burmistn
powiedzial, te sytuacja jest monitorowana zwlaszcza od sbony organizacyjno-prawnej, m.in.
zasadnoS6 powdania sp&ki, kt6ra by siq tym zajmowala, ciqgle jest to analizowane.
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski powiedzial, te zgodnie z ustawq o uhzymaniu porqdku i
czystoSci w gminie, system powinien siq samofinansowa6, radny zapytal czy Srodki w 2018 roku
wystarczyly do utnyrnania tego systemu, drugie pytanie czy uzyskane dochody z uzyskanych optatoplaty z tytutu oplaty planistycznej gmina ohzymala 5 17 tys. zl., a z tytuh opiaty adiacenckiej 205
tys. d.- pokrywajq koszty dokumentacji planistycznej i catego systemu. Wicepmwodnicqcy zapytal
t a b o Srodki zostak- uzvskane
z dofinansowan na zadania inwestvcvine,
- -- . kt6re w n i o s h w 2018 roku
o k d o 3 mln, zl., ponadto zapytal jakie sq prognozy dochod6w podatkowych na laL nasGpne w
stosunku do wykonania bud*,
ponadto zapytal czy mane q dane ile o d b jest zamieszkalych na
terenie p i n y a nie ptaci w gminie podatk6i,-oraz ile o d b nie mieszka a placi podatki.
Burmistrz Artur Borkowski wyjdnil, te to U p d Skarbowy posiada wszelkie informacjq nt. PITu i
gmina nie posiada precyzyjnego podziah dotycqcego iloSci tych o d b , Burmistrz wyjdnil, ie iloS6
o d b zameldowanych nie Bwiadczy o iloSci os6b, kt6re ptacq podatek. JeSli chodzi o prognozy
podatkowe Burmistrz wyjdnil, te mote to by6 nawet 2 mln. straty podatku, spowodowane to W z i e
m.in. mieniajqcymi siq pmpisami, zwalniajqcymi z ptacenia podatku osoby do 26 roku @cia. Jelli
chodzi o opiatq adiacenckq Burmistrz wyjdnil, 2e nie bylo zamiarem ustawodawcy ustali6 taka optatq
adiacenckq aby pokrynila ona koszty inwestycji, tu motna m6wi6 jedynie o zlagodzeniu skutk6w
inwestycji dla grniny.
Skarbnik Monika Ordak odniosla siq do zapytania dotycqcego samofinansowania siq systemu
odbiom odpad6w komunalnych, wyjahila, ke w roku 201 8 system nie zamknql siq z tego wzglqdu, te
gmina uzyskala doch6d 2 mln. 14 tys. zl., a wydatkowane zostalo na te zadania prawie 2 mln. 200 tys.
zl. czyli okdo 190 tys. zl., bylo niedoszacowanie.
OdnoSnie wniosk6w o dofmansowanie inwestycji odpowiedzial kierownik Referatu PRI Marek
Bqbolski, wyjdnit, t e co roku gmina stara siq uzyska6 dofinansowania jakie sq motliwe do uzyskania.
Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski uzupelnil odpowiedf odnoSnie opiat adiacenckiej i
planistycnej, wyjdninil, 2e ponoszone m m i e p m z gminq na prace planistycme o k d o 1001130 tys. zl.
Zeszly rok byl szczeg6lny gdzie pojawita siq kwota ponad 500 tys. zl., kwota uzaletniona jest od
transakcji s p m d w jakie zachodq na rynku, od cen nieruchomoici od kt6rych motna te opiaty
nalicza6.
Wicepmwodnicqcy Lutomirski dopytal ile w 201 8 roku zostalo zloionych wniosk6w na zadania
inwestycyjne, kt6re nie uzyskaly pozytywnej opinii.

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski odpowiedzial, ie na pewno dwa wnioski, Stasi Las ul. Dluga
program rqdowy z funduszu dr6g samorwdowych oraz Jadwisin ul. Ksimca program Wojewody.
Przewcdnicqcy Rady Mariusz Rosiliski zapyta):
a. Jak zostaiy wydatkowane Srodki z funduszu alkoholowego.
b. Czy st) podejmowane dziaiania odnoSnie zalegloici w optatach za mieszkania.
c. Czego dotyczy wpiata 25 tys. f jako darowizna odnosqca siq do mpzp.
d. Czy nie zglosilo siq wipxj dzieci na dotywianie, bo wydatkowano tylko70%.
e. Czy sprawdza siq system smsowych ponagleti za oplaty podatkowe, czy wvosla SciqgalnoSC
podatk6w.
f. Dopytai czy punkt kasowy kosztuje 45 tys. zi. rocznie.
g. Poprosil o rozszerzenie informacji o programie na zmniejszenie wydatk6w na leki.
h. Czy bqdzie ponownie program opieki nad dzieCmi po lekcjach.
i. Na czym polega zmiana funkcjonowania Swietlicy w Wierzbicy.
Ad.a. Skarbnik Monika Ordak odpowiedziaia, te Srodki ze sprzedaty alkoholu sq to Srodki znaczone,
czyli gmina nie mote przeznaczyk ich na inne cele nit na programy pmiwdzialania alkoholizmowi,
corocznie nie q Srodki wykorzystywane w 100% i corocznie 3 miesiqce po zamkniqciu roku jest
wysQpienie o zwiqkszenie Srodk6w na ten cel, aby zabezpieczye pehq pulq, jaka zostala Sciggniqta w
roku popmdnim, jeili chodzi o ten rok nie zostai wykonany plan w 100% z tego wzglqdu it
zaplanowano Srodki na realizacjq zadania inwestycyjnego polegajwgo na budowie placu zabaw w
Wierzbicy, Srodki, kt6re gmina posiadala byiy niewystarczajqce wiqc podjqto decyzje, ie zostanq te
Srodki niewydatkowane i w roku 2019 pula zostanie zwiqkswna i w stycmiu byto wystqpienie do
Rady cdnoinie zmian budtetowych gdzie te niewykorzystane Srodki zostaiy nviqkszone na zadania
zgodnie z ustawq. RIO nie zwraca gminie uwagi, te nie zostaly wydatkowane te Srodki a m a c a
uwagq aby te Srodki nie byiy przemaczone na inne cele nit wymienione w ustawie.
Ad.b. Dyrektor Smutkiewicz odpowiedziai, 2.e jeSli chodzi o zalegtoSci czynszowe jest procedura
ubiegania siq o zaptatq. Funkcjonuje zwqdzenie Burmishza umoiliwiajqce odpracowanie zalegioSci
czynszowych, w roku 2018 byiy dwie osoby, kt6re odpracowaty, czqsto jednak t m b a namawiaC na
ten spos6b.
Ad.c. Burmistrz odpowiedziai, ie darowimq przekazal wialciciel terenu w Z e p .
Ad.d. Kierownik OPS Anna Orlowska wyjainiia, te potrzeby zostaiy zabezpieczone, nie bylo wipxj
chqtnych, poniewat sytuacja materialna wielu rodzin poprawiia siq.
Ad.e. Skarbnik, wyjalnila, t e system zostai wdrobny z przyczyn oszcqdnoSciowych oraz
ekonomicznych, oplata za sms jest o wiele nitsza nit wyslanie upomnienia, system siq sprawdza,
poniewat w wiqkszoici przypadk6w nastqnego dnia po wysianiu smsa pojawiajq siq wpiaty.
Ad.f. Skarbnik wyjainila, ie kiedyi punkt kasowy byl w urzqdzie, ale po odejSciu pracownika na
emeryturq podjqto decyzjq aby taki punkt otworzyC w banku, kt6ry wygral przetarg na obstugq. Do
banku za obshrgq kasowq piacone jest 3,s tys. zi miesiqcznie, wiqc q to nitsze koszty nb! utrzymanie
stanowiska i pracownika.
Ad.g. Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziala, ie program zostal przyjqty uchwatq Rady
Miejskiej w 2012 roku i przewiduje pomoc w dopktach do lek6w po speinieniu odpowiednich
warunk6w.
Ad.h. Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziala, ie formula wyczerpala siq, dzieci bylo coraz
mniej, w zwiqzku z tym podjqto decyzjq, ie program nie bqizie kontynuowany.
Ad.i. Kierownik OPS Anna Orlowska wyjdnila, Ze Swietlica funkcjonuje na podobnych zasadach, po
konsultacji z dyrekcjq szkoly zmienil siq sposbb jej funkcjonowania, dyrekcja ma wiqkszy wplyw na
funkcjonowanie, nie ma ograniczen, t e jest to Swietlica Srodowiskowa, ale r6wniet szkolna.
Wicepnewodnic.qcy Rady Marek Bilihski zapytal czy wszystkie wnioski, kt6re skladadaly sdectwa na
fundusz sdecki zostaiy zrealizowane w 2018 roku.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziaia, ke prawie wszystkie wnioski, kt6re zostaiy ziootone zostaly
zrealizowane, jedno zadanie, kt6re nie bylo zrealizowane to w Izbicy chodzilo o zagospodarowanie
terenu publicmego, dmgie zadanie to wykonanie wiat pnystankowych w miejscowoSci Jachranka.

Radna Boiena Kalinowska zapytala o zadanie: serockie centrum uslug spdecznych, plan wynosil660
tys. zl a wydatkowano 400 tys. zl. radna zapytala dlaczego wydatkowano jedynie 60%, radna zapytata
ponadto od I stycznia zmienity siq przepisy dotycqce wydawania karty dutej rodziny czy zmienila
siq w mi@u z tym liczba os6b pobierajqcych te karty, radna powiedziala, ze osoby posiadajqce karty
maja 50% zniiki na oplatq za odpady, radna obawia siq, i e liczba os6b zwiekszy siq i oplaty mow
bqdq musiaty wzrosnqt.
Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziala, t e program dofinansowany jest ze Srodkow Unii
Europejskiej, r6inica miqdzy zaplanowanymi a zrealizowanymi Srodkami wynika z tego, i e
realizatorzy programu, z kt6rymi podpisana jest umowa skladajq faktury w r6inym czasie, a dopiero
zadanie jest rozliczane jak skonczy siq w caloSci. JeSli chodzi o kart? duiej rodziny Kierownik OPS
wyjaSnita, i e naleiy rozgraniczyt karty, jest og6lnopolska karta duiej rodziny oraz karta gminna,
ktora nosi tytul Serocka Karta Duiej Rodziny 3+, one m a c q c o siq roiniq. Od stycznia poszerzyl siq
odbior os6b karty og6lnopolskiej, kt6ra przystuguje osobom, ktore kiedykolwiek miaty 3 dzieci, ale te
osoby nie nabywajq prawa do karty gminnej, kt6ra oferuje zniikq na odbi6r odpad6w.
Radny Slawomir Czenvinski zapytal o zadania rozpoczqte gdzie jest j u i np. dokumentacja czy duia
jest ich skala w budiecie oraz na jaki czas te zadania sq odkladane.
Burmistrz Artur Borkowski wyjaSnil, ie w puli sq kwestie obiecane przez jednoroczny budiet, przez
WPF, w ktorej sq wyszczegolnione zadania w zalqczniku inwestycyjnym, jest to pula, kt6ra bqdzie
uealizowana, Burmistrz powiedzial, i e oczywiicie moie zdarzyC siq coS niezapowiedzianego, ale
dolozy wszelakich starati, aby byty te zdania zrealizowane, przesuniecie podyktowane jest
uwarunkowaniami, dostqpnoiciq Srodk6w. Burmistrz wyrazil nadziejq, i e wszystkie zaplanowane
zadania zostanq zrealizowane, a jeSli coS nie bedzie to na pewno zostanie to wyttumaczone Radzie.
Glosowano w serawie:
Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Glniny Serock za 201 8 rok.
Wvniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: I, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I
Wvniki imienne:
ZA (13)
. .
Marek Bilinski, Krzysztof Bonkowski, S l a ~ o m i Czenvinski,
r
Boirna Kalinowska, Teresa
Krryczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Jozef Lutomirski ,Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach,
~ a i i u s Rosihski,
z
~ l o d z i m i d SkoSkiewicz,
i
Wieslaw ~ i n n i c k iKrzysztof
,
Zakolski
WSTRZYMUJG SIE (I)
Slawomir Osiwala
NIEOBECNI (1)
Aneta Rogucka

3. Pnyjqcie protokolu z posiedzenia z dnia 25.02.2019r.
Protok61 z poprzedniego posiedzenia prryjqto bez uwag.
4. Sprawy r6ine.

Radny Wieslaw Winnicki zapytal o termin do kiedy moina zglaszat szkody mrozowe.
Burmistrz Borkowski odpowiedzial, i e wnioski moina skladaC do konca maja.
Radny Slawomir Czenvihski zapytal czy jest szansa na popraw? oznakowania Scieiek rowerowych
przed rozpoczqciem sezonu.

Burmistn Borkowski odpowiedzial, te wyioniony zostal wykonawca organizacji ruchu ale nie podjqi
pracy mimo wezwa6, zastosowano wiqc wobec niego karq umownq i odsepiono od umowy.
Wytoniony zostai d ~ gwykonawca,
i
kt61-yw trybie pilnym ma wykonab to zadanie.
Przewodnicqcy zapytal w temacie stacji rowerowych czy udato siq male215 wykonawq, jaka jest
szansa, ke mstanie ten program wdrokony.
Burmistn Borkowski odpowiedzial, te szansa jest duta, trwajq rozmowy na ten temat z wykonawq,
rozwahne sq dwie lokalizacje rower6w na Rynku w Serocku oraz w Zegrzu.
5. Zakooezenie posiedzenia.
W zwiqzku z wyczerpaniem poqdku obrad Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zakonczyl
wsp6lne posiedzenie staiych Komisji Rady Miejskiej.

