Rada Miejska w Serocku
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budtetu i Finansow

3 Posiedzenie w dniu 12 gmdnia 20 18
Obrady rozpoczqto 12 gmdnia 201 8 o godz. 16:00, a zakonczono o godz. 18:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wziqto udzial4 czlonk6w.

Obecni:
1. Marek Bililiski
-.2
3. J6zef Lutomirski
4. Mariusz Rosinski
5. Wlodzirnierz SkoSkiewicz
W posiedzeniu Komisji udziat wzieli takze :
1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Jozef Zajgc - Zastepca Burmistrza Miasta i Grniny
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Grniny Serock
1. Otwarcie posiedzenie i przyjqcie p o n g d k u obrad.

Przewodniczgcy Komisji otworzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych
oraz przedstawit porzgdek obrad:
1. Otwarcie posiedzenie i przyjqcie porqdku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Grniny Serock na lata 2019-2028.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budtetowej Miasta i Grniny Serock na rok
2019.
4. Sprawy roine.
5. Zakonczenie posiedzenia.
Przewodniczgcy Komisji poinformowat, t e zgodnie z uchwalg w sprawie trybu pracy nad
projektem uchwaty budzetowej komisja Rozwoju Gospodarczego, Budtetu i Finansow
wydaje ostateczng opiniq nt. budzetu.
Przewodnicqcy odczytat opinie Komisji, kt6re odbyty posiedzenia i zaopiniowaly projekt
budzetu w poszczegolnych dziatach.

2. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock
na rok 2019.
Projekt uchwaly budtetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawita

Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak. Pani Skarbnik przedstawila
szacunkowe dochody i wydatki na rok 2019 oraz najwatniejsze irodla
Poinformowala o wprowadzeniu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej polegajqcej na przesunieciu Srodk6w w wysokoici 1.500.000~1z zadania
,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie grniny do zadania pn. ,,Budowa stacji
uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska" przeniesienie to dotyczyloby roku 202 1.
Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zauwatyl, ze nie ma w projekcie uchwaly
budketowej uwzglednionej oplaty Smieciowej. Przewodniczqcy zapytal czy na poczqtku roku
bed? zaproponowane zmiany
Skarbnik Monika Ordak wyjainila, ze w styczniu lub lutym urzqd wystqpi z propozycjq zmian
w budiecie.
Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal na jakiej podstawie tworzy sie fundusz
solecki.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, i e w roku 2014 weszla w zycie ustawa o funduszu
soleckim, kt6ra umozliwiala wystepowanie do gmin o zabezpieczanie Srodk6w na zadania
wtasne gminy, kt6re przede wszystkim m u s q sluiyt poprawie zycia mieszkancow, muszq tei
by6 zgodne ze strategiq oraz z ustawq o samorzqdzie gminnym. Na zebraniu wiejskim
podejmowana jest uchwala o wydzieleniu Srodkow w ramach hnduszu soteckiego i termin do
przedtozenia takich uchwal przypada do 30 wrzeinia danego roku budtetowego aby
zabezpieczyt Srodki w projekcie budzetu na rok nastepny. Pieniqdze na ten cel to nie sq
dodatkowe Srodki, kt6re gmina otrzymuje, ale Srodki wydzielone z budzetu. W tym roku by10
okolo 25 wniosk6w na kwotq okolo 600 tys. zl. Gmina moie uzyskat od Wojewody z w o t
poniesionych wydatkow, w zaleznoSci od dochodow gminy, nasza gmina moze otrzymat 30%
jednak nigdy nie otrzymala pelnej kwoty. Pani Skarbnik przedstawila sposob wyliczenia
kwoty na dane sotectwo, jest to zwiqzane z wypracowanymi przez gmine dochodami
biehjcymi, jest na to odpowiedni wz6r, dzieli sie mieszkahcow gminy, nastepnie mnoiy sie
przez mieszkahc6w solectwa i wychodzi odpowiedni wskainik, ktoly siq przemnaia, takq
informacje sottysi otrzymujq do konca lipca. Uchwaly zebrania wiejskiego muszq by6 zlozone
do konca wrzeinia.
Przewodnicqcy Komisji J6zef Lutomirski, kt6ry rownoczeSnie pelni funkcje soltysa wsi Stasi
Las wyjaiinil, ke inicjatywa uchwalodawcza przysluguje sottysowi, radzie soleckiej lub co
najmniej 15 mieszkaricom stale zamieszkujqcym teren solectwa. Decyzje na co przeznaczyt
fundusz solecki podejmuje zebranie wiejskie.
Przewodnicqcy Komisji Jozef Lutomirski powiedzial, ze przed podjeciem uchwaly
budzetowej Rada Miejska ma dokonat analizy, keby stwierdzit czy Srodki stanowiqce
fundusz solecki sq zgodne z zadaniami wlasnymi gminy oraz czy slu2.q poprawie zycia
mieszkaric6w. Przewodniczqcy zapytal co kryje sie pod nazwq szerzenie idei
samorzqdowych, poniew& okolo 100 tys. zl z funduszu soleckiego przeznaczona jest na ten
cel.
Skarbnik Monika Ordak wyjainila, ze pod tym haslem ukryte sq imprezy cykliczne
odbywajqce siq na terenie danego solectwa, na ktorych bierze udzid duia liczba
mieszkalic6w.

