
Rada Miejska w Serocku 
Wspblne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej 

Posiedzenie w dniu 18 lipca 2019 
Obrady rozpocqto 18 lipca 2019 o godz. 14:00, a zakoliczono o godz. 18:45 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzigo udzial 12 czlonk6w. 

Obecni: 

. ., . 
1. Mwekwm& 
2. Krzysaof Bohkowski 
3. Slawomir Czerwiliski 
4. Botena Kalinowska 
5. Teresa Knyczkowska 
6. Gabriela Ksiatyk 
7. Jbzef Lutomirski 
8. A@M&A&h 
9. Slawomir Osiwala 
10. 
1 1. Aneta Rogucka 
12. Mariusz Rosihski 
13. Wlodzimierz SkoSkiewicz 
14. Wieslaw Winnicki 
15. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli takte: 
1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy 
2. Marek Bqbolski - Zas&pca Burmistrza Miasta i Gminy 
3. Rafal Karpidski - Sekretarz Miasta i Gminy 
4. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
5. Jakub Szymahski - Kierownik Referatu GP 
6. Magdalena Kawalowska - Kierownik Referatu SO 
7. Anna Orlowska - Kierownik OPS 
8. Anita Kubalska - Kierownik Referatu AG 

1. Otwarcie posiedzenie i pnedstawienie porqdku obrad. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski otwonyl posiedzenie, powita4 wszystkich zebranych, 
poinfonnowal, k w komisii biene udzial 8 czlonkbw [radni b z t o f  Bohkowski, Slawomir 
~zerwiliski, ~iawomir ~s ika la ,  oraz Krzysztof Zakolski s p 6 h i i  siq na posiedzenie). 

Nastqpnie Przewodnicqcy pnedstawil porqdek obrad. Nie zgloszono uwag. Dokument, kt6ry 
przyjqto jednogloSnie, pnedstawial siq nastqpujw: 
1. Otwarcie posiedzenie i pnedstawienie poqdku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uczczenia 75. rocmicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia programu ,,Serocka Karta Dukj  Rodziny 
3+". 
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjecia programu ,,Karty Serocczanina". 
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyswienia do spoqdzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C, powiat legionowski, 



wojew6dztwo mazowieckie, uchwalonego uchwalq nr 309/XXXIV/20 13 Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 27 marca 2013 roku. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przysqpienia do spoqdzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C, uchwalonego uchwalq Nr 
433IXLVlIV2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 marca 2014 roku. 
7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyraknia zgody na ustanowienie shtebnoici przesyh 
na rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibq w Warszawie. 
8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie shiebnoSci przesyh 
na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibq w Lublinie. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie 
publicmego powiatowego transportu zbiorowego w 20 19 roku. 
10. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pozyczki dhgoterminowej z 
WojewMzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
1 I .  Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dtugoterminowej z 
WojewMzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
12. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2034. 
13. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia m i a n  w budkecie Miasta i Gminy 
Serock w 20 19 roku. 
14. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwatq w sprawie regulaminu okreilajqcego 
zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. 
15. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie powdania zespdu ds. zaopiniowania kandydat6w na 
lawnik6w do q d 6 w  powszechnych. 
16. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu gtosowania w wyborach 
lawnikow do sqd6w powszechnych. 
17. Sprawy r6tne. 
18. Zakonczenie posiedzenia. 

Glosowano w sprawie: 
Otwarcie posiedzenie i przedstawienie p o q d k u  obrad. 

Wyniki elosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECM: 7 

Wvniki imienne: 
ZA (8) 
Bozena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosihski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 
NIEOBECM (7) 
Marek Bililiski, Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, 
Jaroslaw Krzysztof Pielach, Knysaof  Zakolski 

2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uczczenia 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Przewodnicqcy Rady Miejskiej odczytal treSC projektu uchwaly. Wiceprzewodnicqcy J6zef 
Lutomirski powiedziak, i e  doSC niekorzystna jest data sesji, poniewah 22. lipca jest Narodowe Swiqto 
Odrodzenia Polski i mo2e siq i le kojarzyC, zapytal czy moina zmieniC termin sesji. 

Przewodnicqcy Rady odpowiedzial, ie Swiqto to nie stoi na przeszkodzie aby odbyla siq w tym dniu 
sesja oraz nie ma motliwoSci aby zmieniC termin sesji. 

Na posiedzenie komisji przybyl radny Slawomir Osiwala, 



Gtosowano w svrawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uczczenia 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Wvniki ptosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIE;: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqtyk, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 
WSTRZYMUJC S F  (I )  
Slawomir Osiwala 
NlEOBECNl(6) 
Marek Bilihski, Krzysztof Bodkowski, Slawomir Czerwihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof 
Pielach, Krzysztof Zakolski 

3. Zaopioiowanie projektu uchwaly w sprawie prqjecia  programu ,Serocka Karta DuZej 
Rodziny 3+". 

Projekt uchwaty przedstawil Kierownik OPS Anna Orlowska. WyjaSnil, ie przedstawiony projekt 
zaktada uchylenie dotychczas obowiqzujqcych uchwal oraz uchwalenie nowego programu ,,Serocka 
Karta Dutej Rodziny 3+. W proponowanym nowym ksztabie Programu pozostawiono dotychczas 
0bowi;)zujqce ulgi. Uzaleiniono przyznanie Karty 3+ od zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy 
Serock oraz rozliczania siq z podatku dochodowego od os6b fizycznych w Urzqdzie Skarbowym w 
Legionowie ze wskazaniem zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy Serock. Zrezygnowano z 
wyplacania Swiadczen pieniqtnych w formie jednorazowych dodatk6w na rozpocqcie roku szkolnego 
(100 zl) oraz miesiqcznych dodatk6w na dojazdy do szkdy poza miejsce zamieszkania (50 zl). 
Przyjmujqc w 2012 roku program Serocka Karta Duiej Rodziny 3+, rodziny wielodzietne znajdowaly 
sic w szczeg6lnie trudnej sytuacji materialnej. Wprowadzone w kolejnych latach programy socjalne 
finansowane z budietu pahstwa przyczynily siq do znacmej poprawy sytuacji materialnej rodzin z 
dzieCmi. Od wrzeSnia 2018 r. wprowadzony zostal kolejny program Dobry Start, na podstawie 
kt6rego jest wyplacane Swiadczenie na rozpocqcie roku szkolnego w wysokoSci 300 zl, a od 1 lipca 
2019 r. zostal rozszerzony program 500+ na 1 dziecko bez koniecznoSci speinienia kryterium 
dochodowego. W mi@u z tym, ie do rodzin z dzieCmi jest kierowany duiy strumien Srodk6w 
finansowych z budtetu pahstwa zaproponowano odswpienie od wyplacania dodatk6w pieniqinych 
finansowkych z budtetu p i n y .  w 2018 r, z b ~ d t e 6 ~ m i n ~  zos&b wyplacone dodatki w -ach 
programu Serocka Karta Dutej Rodziny 3+ w wysokoSci 83 950 zl. 

Burmistrz Artur Borkowski dodal, i e  od 1 stycznia planowane jest obnitenie oplat za komunikacjq dla 
o d b  posiadajqcych kartq serocczanina, takte te pienigdze wr6cq do mieszkadcow. 

Radny Slawomir Osiwata poprosil o wyjainienie w 8 2 programu, poniewai w jednym miejscu 
napisane jest, ?.e rodzina sklada siq z dziecka i rodzica lub opiekuna prawnego a dalej napisane jest, .te 
do czlonk6w rodziny nie zalicza siq dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego. Radny 
zapytal ponadto o zapis dotycqcy rodziny wielodzietnej gdzie zapisane jest, ze p m z  rodzinq 
wielodzietnq nalety p m z  to rozumieC rodzinq zamieszkalq na terenie Miasta i Gminy Serock, 
skladajqcq siq z rodzic6w/rodzica (opiekuna prawnego), prowadqcq wsp6lne gospodarstwo domowe 
na ternie Miasta i Gminy Serock z co najmniej trojgiem dzieci do ukonczenia 18 roku tycia, a w 
przypadku dziecka kontynuujqcego naukq szkolnq do ukonczenia 24 roku iycia. 

Kierownik OPS Anna Orlowska wyjainila, ze przyjmuje uwagq odnoSnie opiekuna prawnego i po 
sczytaniu ponownym uwaia, ie bdz ie  trzeba zrezygnowab z tego zapisu. 



Radna Boiena Kalinowska zwr6cila uwagq, t e  ulga 50% to jest zbyt duio, radna popiera wszystkie 
Swiadczenia, kt6re sq dla dzieci, ale sugemje, t e  50% ulgi na oplaty to jest zbyt duto. 

Bunnistrz Artur Borkowski odpowiedzial, i e  rozwipnie  to funkcjonuje od dlutszego czasu ale jeSli 
bqdzie wola zmiany to na pewno urqd  przychyli siq do propozycji. 

Radna Teresa Krzyczkowska zauwaiyla, t e  jako wymagany dokument jest kopia zeznania 
podatkowego ale sq rodzinne rolnicze, kt6re nie rozliczajq siq z podatku dochodowego. 

Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziala, ie w 5 I ust.3 opisane jest, ie te rodziny nie 
podlegajq temu obowiqzkowi. 

Przewodnicqcy Mariusz Rosinski odnosqc siq do ulgi 50% na oplaty zauw-l, ze jeSli zostalaby ta 
ulga zmniejszona, rnogloby to by6 i le odebrane przez mieszkahc6w. 

Radny Skawomir Czenvinski zapytal o zapis odnoszqcy siq do obnitki czynszu dla os6b 
korzystajqcych z zasobu mieszkan komunalnych, dlaczego ulga dotyczy tylko tych osob, przywilejem 
jest to i e  majq ju i  mieszkanie, dlaczego inni nie majq mitki np. w podatku. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, ie ulgi takie byly i nic nie zostalo zmienione, ale jeSli 
bqdzie wniosek o zmiany, zostanie on ronvaiony. 

Przewodnicqcy Mariusz Rosinski powiedzial, ie dobrze, ze jest zapis, ze trzeba placiC za mieszkanie 
systematycznie poprosil t a b  aby tego pilnowaC. Przewodnicqcy powiedzial rowniez, ze dobrq 
zmianq jest to, ie nie trzeba by6 zameldowanym. Zapytal czy jest motliwoSC policzyC ile wynioslaby 
doplata do czynszu dla rodzin wielodzietnych. 

Burmistrz odpowiedzial, ie analiza nie byla robiona bo nie byla planowana zmiana w tym zakresie. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o 5 4 opisane jest w nim gdzie bqdq stosowane 50% ulgi, radny 
poprosil o wyjainienie poniewai wprowadzone jest tam pojqcie osoby zstqpnej, kt6rej kdz ie  
przyshgiwala ulga 30%, wczeiniej nie bylo tego pojqcia. Radny Osiwala powiedzial ponadto, ie 
obawia siq tego, ie ta karta bqdzie dodatkowq ulgq dla os6b, kt6re jut  korrystajq z wszelkiego rodzaju 
pomocy spolecznej. Radny zapytal takte dlaczego ludzie mieszkajqcy w bloku w jednej wsp6lnocie 
mieszkaniowej majq placiC rnniej za odpady. 

Burmistrz A. Borkowski odpowiedzial, ze sq r6ine inne przywileje, z kt6rych ludzie korzystajq. 
Odnosqc siq do oplat Burmistrz powiedzial, i e  to nie jest tak, ze wspolnota placi za wyw6z Smieci. 
Jest globalna suma, kt6ra musi by6 zaplacona a w przeliczeniu na mieszkanca placq te same pieniqdze, 
niezaleinie od tego czy wsp6lnota produkuje 1 czy 10 ton Smieci. 

Kierownik Anna Orlowska dodala, ie wszystkie ulgi zostaly tak jak bylo od wielu lat, t a b  przed 
kilkoma laty zostala wprowadzona kwestia zstqpnego w rodzinie. 

Radny Krzysztof Bonkowski poprosil o wprowadzenie do stowniczka definicji co oznacza -reguluje 
bieqce oplaty za czynsz mieszkaniowy, radny uw&, ie powinien by6 zapis, kt6ry m6wi, t e  nie 
zalega np.7dni, lub nie ma zalegloSci w dniu naliczenia. 

Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziala, ie w 5 4 ust.8 jest to opisane, ulgq traci siq kiedy jest 
zalegloSd p m z  co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. 

Radny Knysztof Bohkowski powiedzial, ie ten zapis budzi jego wqtpliwoSci, poniewai jeSli ktoS 
zaplaci czeSC zalegloici, radny uwata, ie powinien by6 zapis o tym ile wynosi zalegloSC i jak dhga 
jest zalegloSC. 



Skarbnik M. Ordak wyjdnila, te jeSli rachunek wynosi 200 zl, to trzeba tyle zaplaci6 i nie moha 
zaplaciC SOzl, jeSli zdarzy siq taka sytuacja, te kt04 wplaci cqSC kwoty w terminie a resztq po terminie 
to uznaje siq, te nie uregulowal naleinoici w terrninie. 

Radny Slawomir Osiwala stwierdzii, te jedna karta na rodzinq to mote by6 za malo, bqizie problem w 
sytuacji kiedy dwie osoby wr) chcialy skorzystaC jednoczeinie. Radny poprosil o rozwaknie 
umieszczenia czipa na karcie, zapytal ponadto ile karta W i e  gminq kosztowala. 

Skarbnik M. Ordak odpowiedziala, te caly program to koszt okolo 220 tys. zl. 

Radny Knysztof Bohkowski zapytal czy byla rozwatana m-aplikacja zamiast karty, poniewa2 w 
dzisiejszych czasach katdy ma telefon, rozwiqzaloby to problem chvi  korzystania prrez w i w j  os6b 
jednoczeinie. 

Burmistn A. Borkowski odpowiedzial, te karta nie jest talc cqsto pokazywana, to nie jest tak, te 
pokmje siq tq ka* w sklepie podczas zakup6w, z reguly sr) to ulgi na bazie gmimych jednostek, 
kt6re robir) xem kart i umieszczajq je w do dokumentach. 

Radny Slawomir Czerwiliski odnosqc siq do wypowiedzi radnego S. Osiwaly zauwatyl, te wldnie 
takim osobom ulgi powinny by6 przyznawane, poniewa2 jeili konystajq z pomocy socjalnej to 
iwiadczy o tym, te tej pomocy potrrebujr). Zwr6cil tet uwagq, teby nie zapomnie6 o tym programie 
kiedy wziemy zachqca6 mieszkahc6w do placenia podatku. 

Glosowano w ssrawie: 
Autopoprawka 5 2 ust 2 w zalqczniku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SE: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imieme: 
ZA(I2) 
&sAof ~obkowski, Slawomir Czerwiriski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 
Ksiwk, J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwaia, Aneta Rogucka, Mariusz Rossski, Wlodzimierz 
Skoikiewicz, Wieslaw Wimicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI(3) 
Marek Bilihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Glomwano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnyjvia programu ,,Serocka Karta Dukej Rodziny 3+". 

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

Wvniki imienne: 
ZA ( I  1) 
Krzysztof Bolikowski, Slawomir Czerwihski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 
Ksimk, Wzef Lutomirski , Aneta Rogucka, Mariusz Rosiriski, Wlodzimien SkoSkiewicz, Wiestaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WS-JE S K  (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (3) 
Marek Biliriski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

4. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnyjqcia programu ,Karty Serocczanina". 



Projekt uchwaty przedstawila Kierownik Referatu SO Magdalena Kawatowska. 0 wydanie Karty 
mogq ubiegaC siq osoby tizyczne , kt6re zamieszkujq na terenie Miasta i Gminy Serock oraz rozliczajq 
siq z podatku dochodowego od o d b  fizycznych w Urzqdzie Skarbowym w Legionowie ze 
wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock, lub nie rozliczajq siq z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych w Urzedzie Skarbowym w Legionowie, a 2104 ogwiadczenie, te 
Unqdem Skarbowym wlaiciwym do rozliczenia siq z podatku dochodowego od o d b  fizycznych za 
rok, w ktorym wystqpujq o wydanie ,,Karty Serocczanina" jest U q d  Skarbowy w Legionowie ze 
wzglqdu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. Szczeg6lowe zasady weryfikacji 
i wydawania potwierdzenia uprawnien na potrzeby realizacji Uchwaly, w tym wzoty wniosk6w, 
regulamin zawierajqcy m. in. wz6r Karty Serocczanina oraz okreSlenie sposobu jej uiywania, jak i 
regulamin przydqpienia do wspMpracy wstanie okreilony zarqdzeniem Burmishza Miasta i Gminy 
Serock. 
Sekretarz R. Karpinski zglosit autopoprawkq w 5 1 w brzmieniu takim jak w poprzedniej uchwale. 

Radny S. Osiwala zauwatyl, t e  w tytule oraz w 5 1 projektu uchwaty jest informacja i e  przyjmuje siq 
program, ale tego programu faktycznie nie ma. Radny zasugerowal aby m i e n i t  tytul. 

Radny S. Czenvinski zgodzit siq z radnym S. Osiwalq, ponadto radny poprosil o rozwaienia 
wprowadzenia mo2liwoSci doplaty do komunikacji ZTM. 

Sekretarz odpowiedzial, ie na dzien dzisiejszy funkcjonuje komunikacja lokalna i planuje siq 
wprowadziC zniiki na te linie. 

Wiceprzewodnicqcy J6zef Lutomirski uznat za zasadna uwage radnego S. Osiwaly i rowniez 
zasugerowal, i e  tytul powinien zostaC zmieniony. 

Burmistrz A. Borkowski powiedzial, ze nie ma wiedzy ile os6b z gminy korzysta z ZTM, ale pomysi 
radego S. Czenvinskiego zostanie poddany pod rozwagq. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy bqdzie motliwoiC wyrobienia karty przez Internet 
czy kaMy osobiicie bdzie  musial siq zglosiC do Uwdu,  zawnioskowal aby zmieniC tytul projektu 
uchwaly. Przewodnicqcy poprosit r6wniet aby byta motliwoSC konsultacji z radnymi programu oraz 
regulaminu karty. 

Burmistrz A. Borkowski odpowiedzial, ze trek6 programu zostanie przekazana oraz kakda uwaga 
zostanie rozpatmna, Burmishz odpowiedziat, i e  karty bqdq drukowane w Urqdzie, by6 moie 
zostanie wdrotona motliwoSC skladanie wniosk6w przez Internet, jednak na dzien dzisiejszy trzeba 
zlooiyC wniosek w Urqdzie. Burmistrz zadeklarowat, t e  do sesji zostanie przemySlana zmiana tytuiu. 

Glosowano w sorawie: 
Autopoprawka - zapis 5 1 .  

Wvniki elosowania 
ZA: I I ,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIG: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (1 I) 
Krzysztof Borikowski, Stawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 
Ksiqtyk, J6zef Lutomirski , Stawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wtodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 
WSTRZYMUG S@ (1) 
K ~ s z t o f  Zakolski 
NIEOBECNI (3) 
Marek Bilihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 



Flosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia programu ,,Karty Serocczanina". 

Wvniki elomwania 
2.4: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJQ SF: 3, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (8) 
Slawomir Czerwitiski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewic~ Wieslaw Winnicki 
PRZECIW (1) 
Slawomir Osiwala 
WSTRZYMUJF S& (3) 
Krzysztof Bohkowski, J6zef Lutomirski , Knysztof Zakolski 
NIEOBECNI (3) 
Marek Biliriski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Knysztof Pielach 

5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie pnystqpienin do spoqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego miasta Serock - obszar C, powiat 
legionowski, wojew6dztwo mazowieckie, uchwalonego ucbwalq nr  309BXXIV/2013 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnin 27 marca 2013 roku. 

Projekt uchwaly przedstawii Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski. Kierownik poinformowal, Ze 
uchwala rozpoczyna proces s p o r q k n i a  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
pmstrzennego, kt6ry dotyczy cqSci Serocka. Zamiar zmiany planu w zakresie plzebiegu 
niepmkraczalnej linii zabudowy na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem P N 5  wynika ze 
zloionego w tej sprawie wniosku o wprowadzenie korekty w miejscowym planie, p m z  wldciciela 
dzialki. W obecnie obowiqzujqcym planie miejscowym pmbieg niepmkraczalnej linii zabudowy 
uniemotliwia sytuowanie obiekt6w budowlanych zgodnie z planami inwestom. Na etapie 
spoqdzania projektu planu przedmiotem dokladnej analizy bqdzie kwestia utnymania lub 
modytikacji pmbiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, wprowadwnycb planem dla terenu 
funkcjonalnego PIU5. Zmiana przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
pmstrzennego, w pmdstawiooym zakresie, ponvoli na popraw? motliwoici wykonystania teren6w 
inwestycyjnych zlokaliwwanych w Serocku. 

Radny Krzysztof Bonkowski obawia siq, ie pny ul. 3 Maja powstanq wysokie budynki pmmyslowe, 
radny uwata, te obszar ten powinien by6 odsuniqty od teren6w pmznacwnych pod budownichvo 
jednorodzinne. 

Kierownik Jakub Szymahski odpowiedzial, te nic nie stoi na pneszkodzie aby w wykonanej zmianie 
planu zaproponowaC zmianq wysokoki tylko dla tych teren6w hkcjonalnych pny obwodnicy, a inne 
powstawiC bez zmian. 

Radny Sjawomir Osiwala zapytai jakie q argumenty aby zmieniaC obowiqzujqcy w planie 
miejscowym pmbieg niepmkraczalnej linii zabudowy. 

Kierownik Jakub Szymahski wyjdnil, te wldciciel dzialki przemyslowej m6giby kupiC dzialkq 
uslugowq, kt6ra graniczy z nim od pMnocy aby wytwony6 sobie naturalny bufor. 

Radny Slawomir Czerwihski powiedziai, ke obszar graniczy z jego miejscem zamieszkania i nie 
chcialby mi& wysokiej bali produkcyjnej za oknem. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedzial, te przyjdzie czas na dokladne i precyzyjne ustalenia, ale na 
pewno nikt nie kdzie forsowal ronviqzah, kt6re z perspektywy radnych czy mieszkalic6w bylyby nie 
do pnyjjeciia chcieli. 



Radny Slawomir Osiwala zapytal czy w zwiqku ze zmianq planu bqdzie koniecznoSC miany  
studium. 

Kierownik Jakub Szymanski odpowiedzial, ie studium bqdzie w kilku wqtkach potrzebowalo 
aktualizacji. 

Radna Boiena Kalinowska zapytala jaki bedzie koszt zmiany planu i kto go poniesie. 

Burmisbz Artur Borkowski odpowiedzial, t e  prawdopodobnie vobimy to wlasnymi silami. 

Radny Krzysztof Bonkowski zapytal czy plany robione sq wlasnymi silami czy przez f imq 
zewnqtrznq. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, te w zaletnoici od poziomu skomplikowania planu oraz 
dostepnoSci Kierownika i jego zespolu. 

Glosowano w s ~ r a w i e :  
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przystqpienia do spoqdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C, powiat legionowski, wojewodztwo 
mazowieckie, uchwalonego uchwalq nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 
2013 roku. 

Wvniki plosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJC SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (12) 
Krzysztof Bonkowski, Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 
Ks iwk,  J6zef Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosihski, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (3) 
Marek Bilinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

6. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie pnystqpienia do sporqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania pnestrzennego gminy Serock - sekcja C, uchwalonego 
uchwali) Nr  433CUVIIV2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 marca 2014 roku. 

Projekt uchwaty pmdstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. Przewidywany zakres zmiany 
stanowil bqdzie nowelizacjq aktu prawa miejscowego uchwalonego w 2014 roku w zakresie 
wybranych jednostek redakcyjnych, nie powodujqc zmiany jego ustaleh w przewahjqcej czeSci. 
KoniecznoSC przeprowadzenia zmiany w obrqbie teren6w funkcjonalnych MNU44 i 22, stwierdzono 
wobec wniosku wlaicicieli terenu kt6rych niewchomoS6 w poprzednio obowiqmjqcym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego posiadala status dzialki budowlanej, a ze wzglqdu na objpie 
jej terenami szczeg6lnego zagroienia powodziq wyznaczonymi w oparciu o studium ochrony 
pmciwpowodziowej, w momencie wejicia w tycie nowego planu utracila taki status. Obecnie ze 
wzglqdu na zmianq granic obszar6w szczeg6lnego zagrotenia powodziq, wyznaczanych w oparciu o 
mapy zagroienia powodziowego, istnieje motliwoSC co najmniej czeSciowego przywr6cenia 
poprzedniego przeznaczenia dzialki. Zmiana w zakresie teren6w funkcjonalnych UT, czyli tereny 
ustug turystyki, jest konieczna do realizacji zamierzen inwestycyjnych wlaicicieli dzialki, teren 
funkcjonalny UT3. Podczas prac nad zmianq planu prowadwne bqdq w tym zakresie analizy w 
zakresie dopuszczalnoSci wprowadzenia w planie motliwoici realizacji obiektu z zakresu produkcji 
medialnej i filmowej z zachowaniem obecnej funkcji terenu. 



Radny Wlodzirnierz SkoSkiewicz powiedzial, ze przy skrzyiowaniu ul. Z e m s k i e j  z ul. Piqknq w 
Skubiance, jest rnaly odcinek dzialki rolnej, radny zapytal czy m o h a  przy okazji zmiany planu 
zmieniC przeznaczenie tej dzialki. 

Burmishz Artur Borkowski odpowiedzial, te nie ma teraz koniunktury na odralnianie 

Kierownik Jakub Szymahski wyjaSni1, t e  kompleks rolny R17 jest glebq 111 klasy wiec jest glebq 
chronionq i na mian?  tego terenu w planie konieczna jest zgoda Ministra Rolnictwa a takiej zgody w 
2014 roku gmina nie otrzymala. 

Radny Krzysztof Bonkowski poprosil aby sprawdzit czy zgodne z przepisami jest nawotenie ziemi w 
strefie przybrzeknej, mieszkahcy niszcq te strefy powiekszajqc sobie grunt. 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal, czy Serock zagroiony jest powodziq. 

Kierownik Jakub Szymanski odpowiedzial, te Serock jest na skarpie wiec nie jest zagroiony, a 
zagrotenie dotyczy strefy pny  brzegu oraz $ki w miejscowoSci Debe za zaporom. 

Glosowano w s~ rawie :  
Autopoprawka - zmiany w 5 I .  

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (I 1) 
Krzysztof Bolikowski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, J6zef 
Lutornirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosihski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawornir Czenvihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyswpienia do sporqdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestmnnego gminy Serock - sekcja C, uchwalonego uchwatq Nr 
433/XLVIIV2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 1 rnarca 2014 roku.. 

Wvniki gbsowania 
ZA: I I, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki irnienne: 
ZA (I  I) 
Krzysztof Borikowski, Botena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, J6zef 
Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprnwie wyraienia zgody na ustanowienie slutebnoki 
pmsy lu  na m c z  ORANGE Polska S. A. z siedzibr) w Warszawie. 

Projekt uchwaty przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski. Podjqcie Uchwaty przez Rade 
Miejskq jest podyktowane planowang budowq pny4qcza teletechnicznego, kabla Swiatlowodowego, w 
postaci mrociqgu, ktorego przebieg zostal zaprojektowany m. in. po dzialce nr 11 11291 z obrebu 
Jadwisin, grn. Serock, kdqcej wiasnoSciq gminy. Przebieg shtebnoSci ustalony zostal w sposbb, 



kt61y bqdzie jedynie w minimalnym stopniu ograniczal korzystanie z niemchomoSci gminnej. 
Ustanowienie shtebnoici przesyhr nastqpi za jednorazowym wynagrodzeniem okreSlonyrn przez 
rzeczoznawcq majgtkowego powiqkszonym o podatek od towar6w i uslug. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie slutebnoSci przesylu na 
rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibq w Warszawie. 

Wvniki glosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIF: I, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (10) -~ - 

\ -  ~, 
Krtysztof Bonkowski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, J6zef 
Lutomirski , Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, 
Knysztof Zakolski 
W S T R Z Y M U ~  SIE (1) 
Slawomir Osiwata 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilihski, Slawomir Czerwinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

8. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wymhnia  zgody na ustanowienie sluiebnoici 
przesylu na n e c z  PGE Dystrybncja S. A. z siedzibq w Lublinie. 

Projekt uchwaty przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. SkutebnoSC zostanie 
ustanowiona na czas nieoznacwny i bqdzie polegala na prawie wstqpu, przechodu i przejazdu, 
swobodnego, calodobowego dostqpu do urqdzen energetycznych znajdujqcych siq na 
niemchomoSciach obciqionych w celu wykonania czynnoSci nv iwnych  z posadowieniem urqdzen 
energetycznych, naprawami, remontami, eksploatacjg, konserwacjg, przebudowami, rozbudowami, w 
tym przylqczaniem kolejnych odbiorc6w, modernizacjami oraz prawie wykonywania wykop6w i 
przekop6w przez te niemchomoici w ww. celach, z obowipkiem kaidorazowego przywrkenia terenu 
do stanu pierwotnego na koszt PGE Dystrybucja S. A. z siedzibq w Lublinie, oraz jej nastqpc6w 
prawnych. ShriebnoSC dotyczy cqSci drogi gminnej w Jachrance. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyratenia zgody na ustanowienie stu2ebnoSci przesyh na 
rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibg w Lublinie. 

Wvniki elosowania 
ZA: I I ,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA ( 1  I) 
Krzysztof Bonkowski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  J6zef 
Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNl(4) 
Marek Bilihski, Slawomir Czerwinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

9. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnejqcia zadania Powiatu Legionowskiego w 
zakresie publicznego powiatowego transportn zbiorowego w 2019 roku. 

Projekt uchwab przedstawila Kierownik Referatu AG Anita Kubalska. Uruchomienie przez Gminq 
linii autobusowej dowozowej mieszkaAc6w Gminy Serock do siedziby Starostwa Powiatowego 
w Legionowie oraz Cenhvm Komunikacyjnego w Legionowie, podyktowane jest faktem wyraienia 



chqci realizacji tego zadania p m z  Gminq Serock. Ponadto nowa linia jest doskonalym uzupehieniem 
obecnie funkcjonujqcej linii LKA (relacji Serock - Zegrze), a planowany rozklad jazdy jest 
dostosowany do godzin pracy Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz skorelowany z godzinami 
odjazdu i pnyjazdu pociqg6w na stacji Legionowo. T m a  w z i e  miala okdo 43 km, b@zie 19 
dodatkowych kurs6w w dni powszednie oraz 7 kurs6w w soboQ, autobusy w godzinach szczytu b& 
Srednio jeidzily co 15 minut. Kurs W z i e  przejeidzal obok szpitala w Wieliszewie oraz niedaleko 
stacji SKM. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie 
publicmego powiatowego transportu zbiorowego w 20 19 roku.. 

Wvniki slosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ S&: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECM: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
Knysztof Bohkowski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksimk, J6zef 
Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosidski, Wlodziiierz SkoSkiewicz, 
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NEOBECNI (4) 
Marek Bilihki, Slawomir Czerwihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

10. Zaopiniowanie projektu ucbwaly w sprawie zaciqgniqcia poS& dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ocbrony $rodowiskn i Cospodarki Wodnej w Warszawie. 

I I. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ocbrony Srodowiskn i Cospodarki Wodnej w Warszawie. 

Skarbnik Monika Ordak om6wila jednoczeinie dwa pro'ekty uchwal w sprawie zaciqgnivia potyczki 
dlugoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony .4 rodowiska i Gospcdarki Wodnej w 
Warszawie. W kwiehliu podejmowane byly takie uchwaly na pokrycie def~cytu b u h t u  Miasta i 
Gminy Serock w zwiqzku z naszymi wydatkami inwestycyjnym, ale w sierpniu pojawil siq program w 
WFOS, kt61-y umotliwia zaciqgnivie poiyczek na pokrycie deficytu buhtowego w latach 
nasFpnych. Program jest korzystny, poniewat gmina Wzie  mogta ubiega6 siq o wytsze umomnie 
tych potyczek. Pienvszy projekt uchwaly dotyczy zaciqgnivia poqczki z Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przemaczeniem na realizacjq zadania pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaiminowa" w kwocie 1.978.500 zl (slownie: jeden milion 
dziewi&set siedemdziesiqt osiem tysiqcy piqCset zlotych), w dw6ch transzach: 2019r. - 1.200.000 zt, 
2020r. - 778.500 zt. Spiata rat potyczki nastqpowa6 W i e  w latach 2021 - 2030, a okres karencji w 
splacie liczony jest od wyplaty ostatniej transzy potyczki (sierpied 2020r.), lecz nie mote by6 diutszy 
nit 6 miesiqcy. Dla realizacji pdsiqwziq6 ujetych w og6lnopolskii programie gospodarki wodno - 
Sciekowej poza granicami aglomeracji ujqtych w Krajowym Programie Oczyszczania Sciek6w 
Komunalnych, Fundusz udziela pokyczek, stosujqc preferencyjne oprocentowanie w wysokoici 
WIBOR - 3M, lecz nie mniej nit 2%. Gmina ma prawo ubiega6 siq o cqkiowe umorzenie potyczki 
w wysokoSci do 30% kwoty wnioskowanej potyczki na warunkach obowiqzujqcych w programie. W 
dmgim projekcie uchwaly proponuje siq zaciqgni~ie poqczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
krodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przenaczeniem na realizacjq zadd pn.: 
- ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosemej", 
- ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa G6ra - Stasi Las - 11 etap" , 
- ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie" w m a c h  zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji na 
terenie gminy Serock.. ...", 
- Judowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki" w ramach zadania ,,Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Serocka.. ." 
w kwocie 3.597.300 zl. 



Splata rat poiyczki nastqpowai hdz ie  w latach 2022 - 203 I .  

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zaciggnipia poiyczki dhrgoterminowej z Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wysokoici 1.978.500 zl ). 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 
ZA (1 1) , - r  

Krzysztof Bonkowski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks imk,  J6zef 
Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Glosowano w s ~ r a w i e :  
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zaciggniecia poiyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wysokoSci 3.597.300 zt ). 

Wvniki elosowania 
ZA: I I, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, MEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (1 I )  
G s i o f  ~ohkowski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksi@yk, J6zef 
Lutominki . Slawomir Osiwala, Aneta Rormcka. Mariusz Rosinski, Wlodzimierz Skoikiewicz. - 
Wieslaw ~ i n n i c k i ,  Kizysztof Akolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvifiski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

12. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzeoia zmian w budkecie Miasta i 
Gminy Serock w 2019 roku. 

Projekty uchwal przedstawila Pani Monika Ordak Skarbnik Miasta i Gminy Serock. Poinformowala 
o nviekszeniu dochod6w o kwote 976.385.69 zl oraz zwiekszeniu wvdatk6w o kwote 742.649.3 d. 
Pani ~karbnik przedstawita najwkhiejsze t 6 d l a  zmian. w zwiqzku; wprowadzony&i zmianami 
deficyt zwiekszy sie o kwote ponad 223 tys. zl. Pani Skarbnik przedstawila najwainiejsze ir6dla 

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2034. 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
Krzysztof Bonkowski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  Jozef 
Lutomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 



Wiestaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NlEOBECNl(4) 
Marek Biliriski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

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

Wvniki plosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (I I) 
Krzysztof Bonkowski, Boiena Kalinowska, Teresa Kmyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, Jbzef 
~utomirski , Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, ~ a r i u s z  Rosinski, Wlodzimierz ~ko~kiewicz ,  
Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

14. Zaopiniowanie projektn uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie regulaminu 
okreklajqcego zasady handlu na targowisku miejskim p n y  ul. Rynek w Serocku. 

Projekt uchwaly przedstawil Sekretarz Rafal Karpinski. W projekcie uchwaty proponuje siq 
wniesienie m i a n  w pobieraniu oplaty targowej z uwagi na zwiqkszone koszty utrzymania targowiska. 
Handel na targowisku miejskim faktycznie odbywa siq we wszystkie dni wskazane w Uchwale tzn, od 
poniedzialku do soboty, lecz oplaty pobierane q jedynie w wyznaczone dni- Sroda i sobota. Projekt 
uchwaly pnewiduje zmianq polegajqcg na pobieraniu opiat w k d y  dzien prowadzenia handlu na 
targowisku miejskim. Pobrane oplaty przeznaczone zostang w szczeg6lnoSci na potrzeby z w i p n e  z 
utrzymaniem porqdku i czystoici na terenie targowiska jak i wykonywanie prac naprawczych i 
konsenvacyjnych terenu. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal co z niedzielg, poniewat czqsto w niedzielq odbywajg sie jarmarki 
Swigteczne lub inne uroczystoSci. 

Sekretarz Rafal Karpinski odpowiedzial, ie zgodnie z regulaminem targowisko czynne jest od 
poniedzialku do soboty w godzinach 6-15. 

Radny Krzysztof Bonkowski zapytal czy m o h a  zarezenvowab male stoiska dla rolnikbw, ktony 
sprzedajq towary z whsnych gospodarstw, radny zapytal ponadto czy dla wszystkich spnedajqcych sq 
miejsca na rynku, czy nie bylo sytuacji, ie zgbsil siq ktoS, te nie ma dla niego miejsca. 

Burmistn Artur Borkowski odpowiedzial, t e  jeSli bqdzie to stoisko do 12 metrbw, to bqdzie to 4 zl za 
metr, wiqc nie jest to duio. 

OdnoSnie drugiego pytania Kierownik Anita Kubalska odpowiedziala, ie nie zdarzyia siq sytuacja, ze 
zabrakloby miejsca dla s p d a j g c e g o .  

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy jest zgoda aby cukiernia wystawiala na czqSci rynku, ktbry jest 
cqSciq targowiska, swoje stoliki. 

Sekretarz Rafal Karpiriski cdpowiedzial, ie to jest poza terenem targowym, ktbry okreilony zostal 
uchwalq. 

Radna Teresa Krzyczkowska cdniosla siq do prcduktow wlasnych, t e  rolnik musi mieC zgodq na 
sprzedak. 



Radna Botena Kalinowska zapytala czy rozwaZane jest przeniesienie targowiska w ime miejsce gdzie 
byloby w i p j  miejsca. 

Burmistn Artur Borkowski odpowiedzial, te jest to trudny temat, poniewat trudno jest pogodzi6 
r6ine oczekiwania co do rynku, nie ma na dzieri dzisieiszv tadnei ~ro~ozvci i  na lokalizacie - - -. . - -  
targowiska w miejscu, kt& nil byloby gorsze. 

- 

Radny Knysztof Bohkowski powiedzial, te w Somiance plac targowy zostal wybudowany z pomocr) 
dotacji unijnych. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie regulaminu okre4lajr)cego zasady 
handlu na targowisku miejskim pny ul. Rynek w Serocku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECM 0, WSTRZYMUJF, SC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA(11) 
Knysztof Bohkowski, Boiena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksimk, J6zef 
Lutomirski , Stawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicq 
Wieslaw Winnicki, Knysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilihski, Stawomir Czenvihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Knysztof Pielach 

15. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie powotania zespolu ds. zaopiniowania 
kandydat6w na lawnik6w do sqd6w powszechnych. 

Projekt uchwaly przedstawil Sekretarz Rafal Karpinski. Zgodnie z ustawq lawnik6w do sr)d6w 
okrqgowych oraz do qd6w rejonowych wybierajr) rady gmin, kt6rych obszar jest objqty wlakiwoiciq 
tych sgd6w w glosowaniu tajnym. Wybory lawnik6w odbywajq siq najp6iniej w patdziemiku roku 
kalendanowego, w kt69111 uplywa kadencja dotychczasowych lawnik6w. Przed przystqpieniem do 
wybor6w rada gminy powduje zesp61, kt6ry p d t a w i a  na sesji rady gminy swojr) opiniq o 
zgloszonych kandydatach, w szczeg6lnoSci w zakresie spehienia przez nich wymog6w okreilonych w 
ustawie. 

Glosowano w s~mwie:  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie powdania zespdu ds. zaopiniowania kandydat6w na 
lawnik6w do qd6w powszechnych (w sklad zes@ wejdr) czlonkowie Komisji Spraw 
Obywatelskich). 

Wvniki elosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIF: I ,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imieme: 
ZA(10) 
Krzysztof Bohkowski, Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksimk, J6zef 
Lutomirski , Aneta Rogucka, Mariusz Rosihski, Wlodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw Winnicki, 
Knysaof Zakolski 
WSTRZYMUG SII$ (I) 
Slawomir Osiwata 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilihski, Slawomir Czenvinski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Knysztof Pielach 



16. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyboracb 
Iawnik6w do sqd6w powszechnych. 

Projekt uchwaly przedstawit Sekretarz Rafal Karpinski. Wiceprezes ds. cywilnych Sqdu Okqgowego 
Warszawa- Praga w Warszawie nvr6cit siq do Rady Miejskiej w Serocku z proibq o dokonanie 
wyboru tawnik6w do Sqdu Okqgowego Warszawa- Praga w Warszawie w liczbie 1 lawnika, Sqdu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi- P6inoc w Warszawie w liczbie 3 lawnik6w do orzekania w 
sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeh spolecznych, Sqdu Rejonowego w Legionowie w liczbie 2 
lawnik6w. WyWr lawnik6w odbywa siq nvyklq wiqkszoSciq glos6w w glosowaniu tajnym. W 
zwiqzku z tym do prawidtowego przeprowadzenia glosowania ishlieje potrzeba przygotowania 
odpowiedniego regulaminu glosowania. Regulamin glosowania okreSIa m. in. liczbq wybieranych 
tawnik6w do posxzeg6lnych qdbw, zadania komisji skrutacyjnej, wz6r karty do glosowania, spos6b 
gtosowania i ustalenia wynik6w, obowiqzek wyposatenia sali w urqdzenie umotliwiajqce radnym 
tajne dokonanie wyboru, wr6r protokolu z glosowania. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyborach tawnik6w 
do qd6w powszechnych. 

Wvniki rlosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUq S16: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (10) 
Krzysztof Bonkowski, Botena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela K s i e k ,  J6zef 
Lutomirski , Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, Wlodzimiea SkoBkiewicz, Wiedaw Winnicki, 
Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJQ S@ (1) 
Stawomir Osiwala 
NIEOBECNI (4) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvihski, Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Knysztof Pielach 

17. Sprawy r6fne. 

Radny Wtodzimierz SkoSkiewicz zapytal co z ul. Poprzecznq, kiedy bdzie oiwietlenie rniqdzy 
ul.Sosnowq a ul.Bmwwq oraz ile bdzie kamer naplacu zabaw w Borowej G6rz.e. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski odpowiedzial, ze szanse na zaprujektowanie tego w tym roku 
wynosq 50% a wykonanie b&ie w roku nastqpnym, ponadto Kierownik pwiedzial, te zaplanowano 
jednq kamerq na placu zabaw. 

Radny Slawomir Osiwata zapytal czy sq postqpy odnoSnie lokalu na opiekq medycvla w Z e p  i na 
jakim etapie jest przekazanie dziaki pod plac zabaw. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, te nadal pszukiwany jest lokal, kt6ry odpowiadat by 
mieszkakom, oraz podmiotowi medycmemu, jeSli chodzi o plac zabaw temat wstal przekazany do 
Wojewody. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal jak moba ronviqzazaC brak miejsc parkingowych. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, 2e jest szansa na rozmowq z Agencjq Mienia Wojskowego 
w tym zakresie i poprosil o wskazanie ewentualnych miejsc gdzie moha umiejscowiC parking. 



Radny Krzysztof Borikowski zapytal o motliwoSC dodania do monitoringu funkcji glosowej. Poprosil 
t a b  o informacje, jakie dzialania motna podjqC odnoSnie PIT- podwytszona kwota wolna od 
podatku i obniiony PIT o I % spowoduje obnitenie wplyw6w budtetowych. Poprosit o poprawe 
omakowania bcietek rowerowych w Serocku. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski poprosil o przekazywanie przez referaty oraz jednostki 
organizacyjne informacji na tablice soleckie. Poprosit o aktualizacje w Stasim Lesie mapy 
miejscowobci. 

Radna Teresa Knyczkowska zapytala o motliwoSC umieszczenia na terenie szkdy w Woli 
KielpYskiej Mdelka wody pitnej. Zapytala jakie sq informacje w sprawie wysypiska w Jask6lowie. 
Popmsila o umieszczenie tablic z numerami dom6w w Gutach. 

Bunnistrz Artur Borkowski odnoSnie tr6delka odpowiedziat, k.e m k t o r  Blachnio wyrazil cheC 
umieszczenia tr6delka, a po stronie szkdy l e a  w jakim miejscu zostaloby umieszczone. OdnoSnie 
makowania numer6w posesji, naleq to do wlaScicieli posesji, a jeSli chodzi o wysypisko nie ma na 
razie sygnal6w aby coS niepokojqcego sie tam dzialo. 

Radna Boiena Kalinowska poprosila o umieszczenie monitoringu na platy w Wierzbicy, zglosila 
ponadto, ie tle jest ustawione lustro dmgowe w Wierzbicy. 

Radna Aneta Rogucka zglosila, te w Jachrance na ul. Zegrzyliskiej na niewielkim odcinku brakuje 
chodnika. 

18. Zakohczenie posiedzenia. 

W zwiqzku z wyczerpaniem pocqdku obrad Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski zakoriczyl 
wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczacv 
Rfy-Miejskiej WP . 

Mariusz Ros ski 

Przygotowala: Paulina KO C G 
Przygotowmo przy pomocy programu eSesjapl 


