
Rada Miejska w Serocku 
Komisja wtdciwa w zakresie oceny treSci i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy 
Serock. 

7 Posiedzenie w dniu 9 wrzeSnia 201 9 
Obrady rozpoczqto 9 wrzeSnia 2019 o go&. 15:00, a zakohczono o go&. 18:OO tego sarnego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqio udziai 6 czionk6w. 

Obecni: 

1. Krzysztof Bohkowski 
2. J6zef Lutomirski 
3. Marek Bilibki 
4. Siawomir Osiwala 
5. Mariusz Rosihski 
6. Wlodzimierz SkoSkiewicz 

W posiedzeniu udzial wziqli t&e: 

Rafai Karpinski- Sekretarz MiG Serock 

Agnieszka Wohiakowska- Inspektor Referatu KS 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie porqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Bohkowski otworzyl posiedzenie i przedstawit p o r d e k  
obrad, zaproponowal, aby wlqczyC dodatkowy punkt porqdku obrad- zaprezentowanie 
zalqcznik6w do statutu - flag? i herb. 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjqcie poqdku  obrad. 
2. Om6wienie treSci mian w Statucie Miasta i Gminy Serock. 
3. Zaprezentowanie Aqcznik6w do statutu. 
4. Sprawy r6ine. 
5. Zamkniqcie posiedzenia. 

Poqdek  przyjqto. 

2.Om6wienie trekci zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock. 
3.Zaprezentowanie zalqcznik6w do statutu. 

Radni- czkonkowie Komisji pracowali nad treiciq Statutu od paragrafu 67 do1 01. 



Zgloszone uwagi: 
$14 
W celu realizacji zadah gmina moze tworzyk jednostki organizacyjne, a takze zawieraC 
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjarni pozarzqdowymi. 
Sekretarz Urzqdu zaproponuje zapis odpowiadajqcy przyszlym planom dla gminy. 

2: 
1) zasad nabywania, zbywania i obciqania nieruchomoSci oraz ich wydzieriawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, o 
ile ustawy szczeg6lne nie stanowiq inaczej; uchwala Rady jest wymagana r6wniez w 
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajq 
kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoSC; do czasu okreilenia 
zasad Burmistrz moze dokonywaC tych czymoici wylqcznie za zgodq Rady, 

PohvierdziC ze uchwala w zakresie wynajmu lokali komunalnych daje takq kompetencje 
burmistrzowi. 

3 : 
§ 23 
Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz, ktorego kadencja rozpoczyna sie w dniu 
rozpoczecia kadencji Rady lub wyboru przez Rade i uplywa z dniem uplywu kadencji Rady. 
ProSba spr co siq dzieje gdy burmistrz nie zbierze 50% glos6w. 

4: 
10) przedstawianie co najmniej raz na kwartal sprawozdan ze swojej dzialalnoici na 

sesji Rady, 
ZmieniC nazwe informacji Burmistrza na sprawozdanie Burmistrza?? 

5: 
3. Procedure prac nad projektem uchwaty budietowej, w tym wymaganq 
szczeg6lowoSC projektu budietu, terminy obowiqzujqce w trybie prac nad projektem uchwaky 
budietowej oraz wymogi dotycqce objainien i materialy informacyjne, ktore burmistrz 
przedklada Radzie wraz z projektem uchwaly budietowej, okreila Rada. 
Czy do RIO idzie dokladnie to samo co dostajq radni? Czy inny poziom szczeg6kowoSci? 

Suma povczek, kredytbw, poreczen i gwarancji oraz emisji papierow wartoSciowych wraz z 
naleinymi odsetkami nie moie przekraczaC 15% dochod6w gminy na dany rok budietowy. 
tqcma kwota dlugu gminy na koniec roku budietowego niekoie  przekracza~ 60% 
dochod6w w danym roku budietowym. 
ProSba o podanie wskahik6w obecnych i za dwa ubiegke lata. 

7: 
ZastanowiC sie czy nie dopuSciC moiliwoSci, by w sztandarze byli inne osoby niz radni? 
Czy w og6le jest taka mozliwoSC? 

8: 
1. Poczet sztandarowy wraz ze sztandarem bierze udzial w nastepujqcych uroczystobiach: 

- zwiqzanych z nadaniem odznaczen dla sztandaru 

Jakie to odznaczenia? Czy jest uchwala pod to? 








