
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Romoju Gospodarczego, Bud2etu i Finans6w 

2 Posiedzenie w dniu 6 grudnia 201 8 
Obrady rozpoczqto 6 grudnia 2018 o godz. 15:30, a zakohczono o godz. 18:32 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzielo udzial5 czlonk6w. 

Obecni: 

1. Marek Bilinski 
2. Krzysztof Bohkowski 
3. J6zef Lutomirski 
4. Mariusz Rosiriski 
5. Wodzimierz SkoSkiewicz 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli &e : 

I .  Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy 
2. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistm Miasta i Gminy 
3. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy 
4. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
5. Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu O ~ R ~ L  
6. Miroslaw Smutkiewicz - Dyrektor MGZK 
7. Slawomir Osiwala - Radny Rady Miejskiej w Serocku 

1. Pnedstawienie ponqdku posiedzenia. 
Przewodnicqcy Komisji przedstawil nastepujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 8 - 2027. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Grniny Serock w 2018 roku. 

3. Sprawy r62ne. 

1.Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Propozy Fiansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2018 - 2027. 

2. Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia zmian w budkecie Miasta i 
Gminy Serock w 2018r. 

Przewodnicqcy udzielil glosu Pani Monice Ordak Skarbnik Miasta i Gminy Serock. Pani 
Skarbnik przedstawila projekty uchwal i ombwiia autopoprawki do WPF. 



Radny Krzysztof Borikowski zapytal o planowany deficyt na 2019 rok, rosnq wydatki, ale czy 
mamy plan, ktory spowodowalby kompensacje dlugu. 
Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak odpowiedziala, ze dlug w 2019 roku 
wynika przede wszystkim z cel pozyskiwanych w postepowaniach przetargowych, przyczynq 
zwiekszenia deficytu jest tez problem zwiqzany ze zwiekszonq opiatq imieciowr). 
Poinformowala, t e  bedziemy skladaC wnioski o dofinansowanie aby uwolnid w 2019 roku jak 
najwiecej irodk6w wlasnych. 
Radny Krzysztof Bonkowski zapytal czy planujemy zwrot VAT. 
Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak, odpowiedziala, ze gmina przystqpiia do 
odzyskiwania VAT w ciqgu 5 lat wstecz. Otrzymano zwrot VAT w wysokoici okoio 2 mln 
zlotych. Obecnie VAT jest odliczany na bie2qco z danych zadari inwestycyjnych, glownie z 
wodociqg6w, poniewai tutaj jest przych6d. 
Przewodnicqcy Komisji Jozef Lutomirski nawiqzujqc do zadiuzenia gminy, stwierdzil, ze 
niewiele jest gmin w Polsce, ktbre nie bylyby zadhzone. Trudne jest pytanie, czy utrzymaC 
ten dlug na tym poziomie co jest, czy go zwiekszaC. Na pewno trzeba korzystad z pozyczek, 
kt6re mogq by6 p6iniej umorzone. 
Radny Krzysztof Botikowski zauwwt ,  i e  w biezqcym roku w naszym powiecie byly dwie 
gminy, kt6re nie mialy deficytu, Jablonna i Nieporet, jeili chodzi o zadluienie, zgadza sie, 
zeby nie baC sie zadtuzenia i deficytu, jednak majqc na uwadze strategiczne inwestycje, kt6re 
mamy zrealizowad, trzeba juz teraz o nich mySled, jak np. Centrum Sportu. 
Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal o zmiany w budzecie w inwestycji pn. 
Przebudowa ul. Picassa w Serocku, jest tam zdjecie irodkow, zapytal r6wniez o Rewitalizacje 
Grodziska Barbarka. 
Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak poinformowala, ze jeili chodzi o 
przebudowe ul. Picassa jest to przeniesienie wydatkow, inwestycja ta nie wypada w tym roku 
planu finansowego, te 15 tys. jest przeznaczone na dokumentacje projektowq a w przysziym 
roku przekaiemy do realizacji do MGZGK. Zadanie Rewitalizacja Grodziska przeldadamy na 
rok nastepny, nie ma na razie decyzji co bqdzie robione. 
Radny Slawomir Osiwala zapytal o plac zabaw w Zegrzu, tqczne naklady na tym zadaniu to 
800 tys. zl, zmiana dotyczyla 380 tys. czyli zdjecia takiej kwoty z tego zadania, zadanie 
pozostalo na kwocie planowanej 420 tys. zl. Limit na 2018 rok wynosil20 tys. i je 
zdejrnujemy, aktualnie wynosi 0 na 2018 rok. W 2019 roku dokonujemy kolejnej zmiany. 
Radny zapytal skqd siq w e h i e  te 20 tys. 
Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak wyjaSniia, ze w roku 2019 planowane 
bylo 400 tys. w projekcie budzetu na 2019 rok. W roku 2018 bylo 20 tys. zi. Teraz jest 
zaplanowana zmiana aby zdjqd 380 aby pozostalo 20. 
Radny Slawomir Osiwala zapytal o Portico, a dokladnie o wycinke drzew, czy byly 
zemolenia na wycinke. 
Burmistrza Artur Borkowski odnosqc sie do budzetu powiedzial, ze patrzymy na budzet z 
kilku perspektyw, jako Rada ale tez jako now0 wybrany Burmistrz. Budzet na rok 2019 zostai 
przygotowany przez poprzednika i namawia aby uszanowad treSd tego dokumentu i przyjqd 
ten budzet w takirn ksztalcie. Na pewno bed+ korekty w trakcie roku, to jest nieuniknione. 
Zadluzenie, kt6re figumje w dokumentach ma sw6j wymiar w konkretnych inwestycjach, 
kt6re jui  mamy. 










