
Rada Miejska w Serocku 
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej 

Posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 
Obrady mzpocqto 26 sierpnia 2019 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 17:06 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial 14 czlonk6w. 

Obecni: 

1. Marek Bilidski 
2. 
3. Slawomir Czerwiriski 
4. Botena Kalinowska 
5. Teresa Krzyczkowska 
6. Gabriela Ksi@yk 
7. J6zef Lutomirski 
8. Agnieszka Oktaba 
9. SIawomir Osiwala 
10. Jaroslaw Knysztof Pielach 
1 1. Aneta Rogucka 
12. Mariusz Rosinski 
13. Wlodziiien Skoikiewicz 
14. Wieslaw Winnicki 
15. Knysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takte: 
1. Artur Borkowski - Bunnistn Miasta i Gminv 
2. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Jakub Szymahski - Kierownik Referatu GP 
4. Anna 0riowska - Kierownik OPS 
5. Anita Kubalska - Kierownik Referatu AG 
6. Anna Kamola - Kierownik MGZK 
7. Lidia Filipek - Inspektor ZOSiP 

1. Otwarcie posiedmnia i pmdstawienie porqdku obrad. 

Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosinski otwonyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych, 
poinfonnowal, te w komisji biem udziai 14 czlonk6w. Pmwodnicqcy pnedstawil poqdek obrad, 
po czym na wniosek Burmistmi zaproponowal m i m e  polegajqq na wprowadzeniu dodatkowego 
punktu: Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego w sprawie ustalenia regulaminu okreSlajapego 
wysokoSC oraz szczeg&owe warunki przyznawania i wyptacania dodatk6w za wyshge lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia 
dla nauczycieli zabudnionych w pmdszkolach i szkdach prowadzonych pnez Miasto i Gmine 
Serock. 

Glosowano w sorawie: 
Wpmwadzenie punktu 8a. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 1, NIEOBECNI: 1 



Wvniki imienne: 
ZA (1 3) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, 
Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz 
Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
BRAK GLOSU (I)  
Aneta Rogucka 
MEOBECNI (I)  
Krzysztof Bonkowski 

Glosowano w sprawie: 
Ohvarcie posiedzenia i przedstawienie porydku obrad ze zmianr). 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilihski, Skawomir Czenvihski, Bozena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (I)  
Krzysztof Bonkowski 

2. Zaopiniowanie projektu uchwaIy w sprawie ucznenia 80. rocznicy wybuchu II wojny 
kwiatowej. 

Projekt uchwaty oczytal Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski. Zaproponowal poprawke w treSci 
uchwaty zmieniajqc slowo pr6ba na wojna. 

Glosowano w s ~ r a w i e :  
Poprawka- zamiana slow pr6ba na wojna. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJC SIC: I ,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (13) 
Marek Bilihski, Slawomir Czenvinski, Bozena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksirltyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosinski, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJC SIE (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI ( I )  
Krzysztof Borikowski 

Glosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie uczczenia 80. rocznicy wybuchu I1 wojny Swiatowej. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIC: I ,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (1 3) 
Marek Bilinski, Skawomir Czenvihski, Bozena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela K s i e k ,  



J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rositiski, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJF S@ (I)  
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI ( I )  
Krzysaof Bonkowski 

3. Zaopiniowanie projektu nchwaly w sprawie poroznmienia miedzy gminr) Miasto i Gmina 
Serock a sp6lkr) SPIDERMED Sp. z 0.0. d o t y q c e g o  realizacji inwestycji towanysqce j  
inwestycji mieszkaniowej, projektowanej na terenie czelci dzialki n r  25/2 i 2812 z obrebu 03 
w Serocku. 

Projekt uchwaty przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski. Inwestor SPlDERMED Sp. z 
0.0. z siedzibq w Serocku, przy ul. Pultuskiej 53D wystr)pit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dzialek nr 2412 i 2512 
obr. 03 w Serocku oraz inwestycji towarzysqcej dotycqcej budowy odcinka drogi gminnej na cqSci 
dzialki nr 2812 obr. 03 w Serocku. Jednoczelnie inwestor zwr6cil siq z proSbq o zawarcie 
porozumienia dotycqcego inwestycji towarzysqcej polegajqcej na wybudowaniu odcinka drogi 
gminnej (cqkk ul. Zacisze) zlokalizowanej na c q i c i  dzialki nr 2812 z obqbu 03 w Serocku 
qsiadujqcej z dzialkq N 2512 z obqbu 03 w Serocku. Zgodnie z porozumieniem, z dzialki nr 2512 
pdotonej w obrqbie 03 w Serocku inwestor wydzieli cq iC  na powiqkszenie niemchomo~ci drogowej, 
na potrzeby zorganizowania 15 stanowisk postojowych og6lnodostqpnych, niezwiqzanych z 
inwestycjq mieszkaniowq. Porozumienie okreili warunki realizacji inwestycji, przy spelnieniu 
wymagan zawartych w 5 2 uchwaly. Inwestycja bqdzie dotyczyla budowy jezdni, chodnika, stanowisk 
postojowych, zjazd6w do posesji, odwodnienia oraz oiwietlenia. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy przez inwestora bedzie uobione tylko czqSC drogi 
na wysokoici budynku, czy bqdzie uobiony parking i nawierzchnia. 

Kierownik Jakub Szymadski odpowiedzial, ke bqdzie to r o z w i p n e  kompleksowo, bqdzie uobiony 
chodnik, miejsca parkingowe, jezdnia, ale r6wniei odwodnienie drogi. 

Radna Bozena Kalinowska zapytala w kt6rym miejscu dokladnie bqdzie ta inwestycja, zapytala 
r6wniet czy inwestor przewidzial plac zabaw dla dzieci na terenie inwestycji. 

Kierownik Jakub Szymanski pokazal na mapie dokladnq lokalizacje inwestycji oraz wyjainil, te 
inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny, miejsca parkingowe, odwodnienia, przylgcza, sieci, 
droga z miejscami parkingowymi, natomiast infrastmktury sportowej nie sg realizowane. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal jaka bqdzie ta inwestycja gl6wna, poniewat nic 
o niej nie wiadomo, a ju t  w tej uchwale wyraia siq zgodq na tq inwestycjq, radny uwaZa, te powinno 
by6 w odwrotnej kolejnolci, zapytat t a b  czy Rada mote nie podjqf. tej uchwaty o realizacji 
inwestycj i. 

Kierownik Jakub Szymanski wyjalnil, te tq kolejnoif. narzuca ustawa, porozumienie musi by6 przed 
uchwatq lokalizacyjnq. Co do moiliwoici zablokowania tej inwestycji Kierownik wyjdnil, te jest tak, 
te jelli inwestor spehi wszystkie wymagania, kt6re zaklada ustawa i nie udowodni mu siq innego 
stanu to uchwala w sprawie braku zgody z duwm prawdopodobie6stwem bqdzie wyeliminowana. 
Inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego, 3 kondygnacyjnego, w kt6rym bqdzie 90-100 mieszkali 
o wysokoici zabudowy do I I metr6w. 

Radny Slawomir Osiwala powiedziat t e  ustawa zobowiqzuje ile musi przypadaf. miejx 
parkingowych na mieszkanca, radny uwaia, i e  nie bqdzie to wystarczajqca iloiC miejsc. Zapytal 
r6wniet czy nowa ustawa deweloperska spowodowala, te mimo uchwalonego studium Rada musi 
podjqC nowq uchwale, mimo tego, i e  wszystko jest w miejscowym planie i studium. 



Kierownik Jakub Szymanski odpowiedzial, te inwestorzy prywatni nabyli pewne uprawnienia na 
podstawie ustawy, kt6ra jest wyiej nii akty prawa miejscowego, ustawa przewiduje na pewnych 
szczeg6lnych zasadach, i e  inwestycje mieszkaniowe mogq by6 niezgodne z miejscowymi planami 

Burmistrz Artur Borkowski chcialby, ieby gmina nie zamykala siq na takie inwestycje, poniewai 
wiele o d b  pyta o mieszkania w Serocku i deklamjq, ze chqtnie by mieszkanie zakupili. 

Radna Gabriela Ksiqzyk poprosila o wskazanie dokladnej lokalizacji inwestycji. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal jaka jest rola Rady Miejskiej w tej inwestycji, 
czy Rada ma wplyw na ti) inwestycjq i czy moie dokonaC zmian. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, i e  ustawa zostala tak skonstmowana, teby nie musiala 
zwracaC uwagi na to co jest w naszych planach. 

Kierownik Jakub Szymahski odpowiedzial, i e  studium jest dokumentem, kt6ry ksztaituje gdzie te 
inwestycje mogq by6 lokalizowane, a studium gminy nie dopuszcza zabudowy wielorodzinnej na 
terenach wiejskich poza Jadwisinem i c ~ i c i q  Wierzbicy, Serock jest dopuszczony w studium do 
zabudowy wielorodzinnej. Ustawa zakiada wiele kryteri6w tzw. standard6w urbanistycznych, kt6re w 
wamnkach duZych tub matych miast sq r6inie okreilone, ale ustawa daje moiliwoSC miany  tych 
wskainik6w o max. 50% w g6rq lub w dH. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, i e  projekt uchwaly nie dotyczy samej inwestycji a jedynie 
lokalizacji inwestycji, a wszystkie pozwolenia wydawane bqdq przez Starostwo Powiatowe. 

Radna Bozena Kalinowska zapytala dlaczego jest tylko 15 miejsc postojowych, czy nie moina bylo 
negocjowaC wiqkszej iloici miejsc. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, t e  tam jest 150 metrowe wjazdy z dw6ch stron, wiqc uklad 
ten wymusza takq iloif miejsc. 

Kierownik Jakub Szymahski odpowiedzial, ze miejsca, kt6re bqdq w pasie drogi nie bqdq sprzedawane 
i przypisane do mieszkanc6w, bqdq to miejsca dodatkowe, kt6re bqdq zajmowane na zmianq. 

Radny Slawomir Czerwifiski zapytal czy infrastmktura zakladala budownictwo wielorodzinne, 
poniewai podlqczenie 100 mieszkai do wodociqgu czy do kolektora moie byc obciqiajqce a 
mieszkancy mieszkajqcy dalej mogq nie mieC odpowiedniego ciinienia w kranach. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, i e  realizowana jest nowa stacja w Serocku. Ponadto 
Burmistrz powiedzial, te nowi mieszkahcy to t e i  nowe podatki a dziqki nim bqdzie moiliwoSC 
realizacji nowej infrastruktury technicznej. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy dostawca gazu bqdzie w stanie dostarc& 
odpowiedniq iloiC gazu. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, i e  jest to w jego interesie. Przedsiqbiorca bierze te ryzyka 
siebie. 

Radny Slawomir Osiwala poparl dzialania Burmistrza natomiast nie moina zapomnieC o tyciowych 
sytuacjach, deweloperzy l i cq  na zysk i mimo tego, k. w tej sytuacji jest obustronna korzySC, 
mieszkahcy nie b d q  patrzef na to jak rozw6j p i n y ,  a na odczucia indywidualne, t e  w bliskiej 
odlegloSci od nich stawia siq blok. Radny zapytal czy nie powinno siq przeprowadzif w tym rejonie 
konsultacji z mieszkancami. 



Burmisbz Artur Borkowski odpowiedzial, ke. konsultacje sprowadzilyby siq do uzaletnienia 
przedsiqwzivia, kt6rego sens wsp6lnie jest oceniany na Komisji, do zalotenia czy jeden czy dw6ch 
mieszkahdw siq na to zgodzi czy nie, natomiast Burmistrz powiedzial, te przyjqto inng zasadq, 
pmyjlzano siq planom budynk6w w poblitu i takich mieszkanc6w, na kt6rych ta inwestycja 
bezpoirednio by oddzialywala praktycnie nie ma. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie porozumienia miqdzy gming Miasto i Gmina Serock 
a sp6lkg SPIDERMED Sp. z 0.0. dotycqcego realizacji inwestycji towanysqcej inwestycji 
mieszkaniowej, projektowanej na terenie cqSci dzialki nr 2512 i 2812 z obrqbu 03 w Serocku. 

Wvniki elosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJe S18: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (13) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenviliski, Boiena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksi@yk, 
Jbzef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jarostaw Knysztof Pielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosihski, Wiestaw Winnicki, Knysztof Zakolski 
WSTRZYMU@ S@ (1) 
Wlodziiierz SkoSkiewicz 
NIEOBECNI (1) 
Knysztof Bonkowski 

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdohne j  we wsi Jachranka 
nazwy ul. Kresowa. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymariski. Wldciciele nieruchomoSci 
przylegtej do drogi zaproponowali, aby nadaC jej nazwq nie okreilajgc nazwy. Nazwq jakg proponuje 
to ul. Kresowa. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdotonej we wsi Jachranka nazwy 
ul. Kresowa. 

Wvniki elosowania 
2.4: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SQ: I ,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imieme: 
ZA (13) 
Sawomir Czenvidski, Botena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksiwk, J6zef . -  - 
Lutominki , ~gnieszka Oktaba, Slawomir ~siwala, ~arislaw ~rzysztof ~ielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosihski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysaof Zakolski 
WS-JQ S F  (1) 
Marek Bilihski 
NIEOBECNI (1) 
Knysztof Borikowski 

5. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze pdohne j  we wsi Kamlino nazwy 
ul. Kameliowa. 

Projekt uchwaly przedstawil Kierownik Referatu GP Jakub Szymariski. Wnioskiem z dnia 
15.07.2019r. wspMwlaSciciele drogi wewnqbznej pdotonej w miejscowoSci Karolino, omaczonej 



w ewidencji gmnt6wjako dzialka nr 86/40, zwrocili siq z proSbq o nadanie jej nazwy ul. Kameliowa. 
Nama ul. Kameliowa nie wystqpuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdoionej we wsi Karolino nazwy 
ul. Kameliowa. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUfi S@: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiiliyk, 
Jozef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (I)  
Krzysztof Bonkowski 

6. Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcego uchwalg w sprawie okrdlenia regulaminu 
otwartego konkursu ofert oraz kryteri6w wyboru ofert na zapewnienie moiliwoSci korzystania z 
wychowania pmdszkolnego w niepublicznych pmdszkolach. 

Projekt uchwaly przedstawila Inspektor ZOSiP Lidia Filipek. Proponowany projekt uchwaty 
dostosowuje jej zapisy do wymogciw zawartych w ustawie o dzialalnodci pozytku publicmego 
i o wolontariacie, jak r6wniez doprecyzowuje liczbq przyznawanych punkt6w przy ocenie 
merytorycznej oferty w odniesieniu do kryterium okreSlonego w 5 7 ust. 2 pkt. 4 zalqcznika do 
uchwaly Nr80/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czenvca 2019 r. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal jakie dokladnie sq to zmiany w 5 3. 

Inspektor ZOSiP Lidia Filipek odpowiedziala, i e  w uchwale obowiqzujqcej jest wyszczeg6lniony 
katalog informacji natomiast ustawa o dzialalnoSci potytku publicznego i o wolontariacie okreSla 
dokladnie jakie informacje m u s q  by6 zawarte w ogloszeniu dlatego jest odwolanie do tej ustawy. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie okreilenia regulaminu otwartego 
konkursu ofert oraz kryteriow wybom ofert na zapewnienie moiliwoSci korzystania z wychowania 
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilbiski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiiliyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI ( I )  
Krzysztof Bonkowski 

7. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad 
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock. 

Projekt uchwaty przedstawil Sekretarz Rafal Karpihski. Zgodnie z Ustawq o ochronie praw lokator6w, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czenvca 2001 r. Rada 



Miejska uchwala zasady wynajmowania lokali wchodqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy. 
Uchwala dotychczas obowiqzujqca jest 2003 roku i od tego czasu niekt6re pnepisy siq zmienily, sQd 
projekt uchwaly, kt6ry dostosowuje zapisy do aktualnych plzepidw. Sekretarz przedstawil 
najwatniejsze zalokenia projektu uchwaly. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy celowym jest czy wynika z pnepis6w, te rezygnujemy z 
pnydzialu mieszkah osobom potnebujqcym ale troche bogatszym, radny ma na mySli lekarza lub 
innego specjalistq, kt6remu motna by zaoferowat mieszkanie z zasobu gminy. 

Sekretarz Rafal Karpihski powiedziat, te takie zapisy moglyby by6 uregulowane w odqbnej uchwale. 

Pnewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski poprosil o rozwazenie czy nie motna umieSci6 takiego zapisu 
w tym projekcie uchwaly. 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal czy wszystkie mieszkania bqdq rozdysponowane czy zostanie jedno 
wolne, kt6re bqdzie rezenvowe. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedziak, te wszystkie mieszkania bqdg rozdysponowane. 

Pnewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski odni6sl siq do stawek procentowych, widzialby obniknie 
tych stawek jeSli chodzi o gospodarowanie wieloosobowe ze 100% do 80%, poniewa2 rodziny 
wspomagane sq pnez pahstwo i te dodatki wcale nie q male. Przewodnicqcy uwata, te powinno siq 
motywowat ludzi do pracy i kupna swojego mieszkania. 

Sekretarz Rafal Karpinski powiedzial, te zostanie to rozwatone do sesji. Burmistn Artur Borkowski 
dodal, te jak na razie na rynku nie ma mieszkan, na kt6re ewentualnie byloby stat takie osoby, ale 
moke siq to zmieni. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski zapytal jak bqlq obliczane ulgi oraz w to jest mieszkanie 
chronione i treningowe. 

Sekretarz Rafal Karpihski powiedziat, 2e ssg dwa kryteria ulg 10% i 20% gdzie najwahiejszym 
czynnikiem bqlzie doch6d a stawki obniiki czynszu b d q  uregulowane Zaqdzeniem Burmistrza. 

Kierownik OPS Anna Orlowska wyjdnila, ke mieszkania chronione i treningowe to mieszkania, kt6re 
zostanq wydzielone z puli zasobu mieszkaniowego i takim mieszkaniem dysponuje OPS i przydziela 
miejsce w taki i  mieszkaniu. W drodze uchwaly zostang ustalone warunki odplatnoSci za takie 
mieszkanie. Mieszkanie chronione zastepuje forme domu pomocy spdecmej, pnydzielane jest w 
szczeg6lnoSci osobom niezaradnym i niepefnosprawnym, kt6re otnymujq r6wniet wsparcie osoby, 
kt6ra staje siq asystentem takiej osoby. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski poprosil o wyjdnienie stwierdzenia imy zas6b 
mieszkaniowy tam gdzie mowa o zamianie mieszkah. 

Sekretarz Rafat Karpihski wyjdnil, te gmina mote porozumiek siq z instytucjq i pozyskaC lokal np. na 
podstawie umowy dziertawy. 

Radny Slawomir Osiwata uwata, te rola radnego w tej uchwale powinna sprowadzat siq do ustalenia 
i oprawwania zasad czy wprowadzit obniitki, a sprawy wysokoici czynszu czy wysokoici obnitki 
oplat czynszu powinna byt okreilana przez osoby, kt6re siq na tym majq i majq sytuacjq os6b, 
dlatego radny poprosil o propozycje wysokoki oplat do kt6rych b e i e  motna siq odnieSC. 

Radny SIawomir Czenvihski zapmponowal aby poddaC pod mmagq zapis 5 4 ust. 2 -Pierwszehstwo 
do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, przy spehieniu kryterium dochodowego okreSlonego w 
5 2 ust. 2 pnystuguje osobom, kt6re utracilymieszkanie wskutek klqski tywidowej lub wypadku 



losowego, radny zastanawia siq nad celowoiciq tego 5 2 ust. 2 czy te osoby nie powinny na mniej 
restrykcyjnych warunkach tych mieszkan dostawai.. Radny poprosil o zlagodzenie kryteri6w dla osbb 
dotknietych zdarzeniem losowym. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal jak jest z bilansowaniem tego co otrzymuje siq z oplat 
na mieszkania, ile gmina rocznie doklada pieniqdzy. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, t e  taki raport zostanie przygotowany. 

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodqcych w sklad 
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski. Slawomir Czenvinski. Bokena Kalinowska. Teresa Krzvczkowska. Gabriela Ksiatvk. . < ,  

~ 6 z e f  ~utomirski , Agnieszka ~ktaba,Slawomir Osiwala, ~aroslaw G s z t o f  ~ie lach,  Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wtodzimierz SkoSkiewicz Wieslaw Winnicki. Krzvsztof Zakolski 
NIEOBECNI (I)  ' 
Krzysztof Bohkowski 

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie rozpatnenia skargi na dzialalnoki. Burmistna 
Miasta i Gminy Serock. 

Przewodnicqcy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odczytal treSC skargi. W uzasadnieniu uznaje siq 
skarge za bezzasadnq. 

Radny Slawomir Osiwala poprosil aby w uzasadnieniu walazl sie numer skargi, aby p6iniej lahviej 
by40 malei6 odniesienie, ze ta uchwala dotyczy konkretnej skargi. 

Glosowano w s~rawie :  
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoSC Burmistrza Miasta i 
Gminy Serock. 

Wvniki elosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJG SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: I 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvihski, Bokena Kalinowska, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksigtyk, 
J6zef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Knysztof Pielach, Aneta Rogucka, 
Mariusz Rosinski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysaof Zakolski 
NIEOBECNI (I)  
Krzysztof Bonkowski 

8s. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego w sprawie ustalenia regulaminu 
okrdlajqcego wysokoki. oraz szezeg6lowe warunki pnyznawania i wyplacania dodatk6w za 
wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6rycb innycb skladnikhw 
wynagrodzenia dla nanczycieli zatrudnionych w pmdszkolach i szkolach prowadwnych przez 
Miasto i Gminq Serock. 

Projekt uchwaty przedstawil Burmistrz Artur Borkowski. Zakres m i a n  dotyczy zmiany dodatk6w 



motywacyjnych, dodatku za wychowawstwo oraz pewng zmianq jeili chodzi o kryteria, na podstawie 
ktdrych dodatki mialyby by6 przyznawane. Dotychczas Srednio na etat dodatek motywacyjny to 
224 zl, teraz mstalo zaproponowane Zwiqzkom 300 zl, jekli chodzi o wychowawstwo to 
mzpocqlzenie rozstqgn@o te kwestie, z g6ty jest ustalone na 300 zl dla nauczycieli d61 a w 
przedszkolach podniesiona zostanie stawka z 90 zi na 150 f. Dodatki motywacyjne dla 
wicedytektor6w ustalone zostaly na 600 zl a dla dyrektor6w na 1200~1. Zwiqzki upieraly siq, teby nie 
byl to wymiar kwotowy tyko procentowy i tak ustalono: dla nauczycieli 9% planowanych 
wynagrodzed zasadniczych nauczycieli, dla wicedytektor6w - 15% planowanych wynagrodzed 
zasadniczych wicedyrektor6w, dla dyrektorbw - 30% planowanych wynagrodzed zasadniczych 
dyrektor6w. Skutek wprowadzenia zmian, do kodca roku, czyli na cztety miesiqce oznacza, te z 
budtetu gminy wydatkowane mstang na dodatki motywacyjne 80 tys. zl. na dodatki za 
wychowawstwo 56 tys. zl. JeSli chodzi o skutek calorocmy na dodatki motywacyjne 246 tys. zl. na 
dodatki za wychowawstwo 243 tys. zl. Burmishz powiedzial, te nie ma informacji w jakim stopniu 
pahstwo bdzie pattycypowalo w tych kosztach w subwencji. 

Radny Wlodzimierz Skokkiewicz zap@ jak ime gminy podeszly do tematu oraz czy w oktesie 
wakacyjnym dodatki tet q wyptacane. 

Bunnistrz A. Borkowski odpowiedzial, te w Legionowie dodatki motywacyjne sq na poziomie 370 zl 
a dodatki wyptacane sq rbwniet podczas wakacji. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o zapis: dodatek motywacyjny pnymaje siq na czas okreSlony, nie 
kr6tszy nit 3 miesigce i nie dlubzy nit 6 miesipy, w wysokokci nie Wyzszej nit 40% otnymywanego 
przez nauczyciela, wicedytektora, dytektora wynagrodzenia zasadniczego oraz w wysokoici nie 
nikzej nit 4% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stakysty 

Burmistrz A. Borkowski wyjdnil, te okrellona jest pula Srodk6wjeSli chodzi o dodatki motywacyjne 
w danych kategoriach, czyli dla nauczycieli, dla wicedyrektor6w i dytektor6w. Dodatek nie mote by6 
wyZszy dodatek nit 40% zasadniczego wynagrodzenia, czyli z tej puli jeden mote nie dosta6 dodatku 
motywacyjnego a inny mote dosta6 ale nie wivej nit 40%. 

Pnewodnicqcy Rady Mariusz Rosidski poprosil o wyjainienie dodatku dla opiekuna stah, 
Pnewodnicqcy uwaka, te nic w tej kwestii nie uleglo zmianie. 

Bunnistrz A. Borkowski wyjdnil, te w piSmie nie ma odniesienia do wysokoki stawki tylko odnosq 
siq do kryteri6w a kryteria nie sq zmieniane. 

Radny Marek Bilidski zapytal czy nauczyciele dostanq podwy2kq od samorqdu i od padstwa, czy te 
pienigdze pahstwowe wejdq do subwencji. 

Burmistrz A. Borkowski wyjdnil, te te pienigdze nauczyciele musq dostab a samorqd musi 
zaczeka-5 ile dostanie mrotu z subwencji, mote siq o k 6 ,  te wprowadq kryterium, gdzie stan 
samoqdu W z i e  brany pod uwagq przy okreSlaniu subwencji. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosidski poprosil o pnygotowanie odpowiedzi w jaki spos6b jest 
liczony dodatek motywacyjny. 

Glosowano w snrawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajgcego w sptawie ustalenia regulaminu okrellajgcego 
wysokoS6 oraz szczeg&owe warunki pnyznawania i wyplacania dodatk6w za wyslugq lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za wamnki pracy, oraz niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatmdnionych w przedszkolach i szkoiach prowadzonych przez Miasto i Gminq 
Serock. 

Wvniki elosowania 



ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 2, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (12) 
~ & k  ~ilihski, Slawomir Czenvihski, Botena Kalinowska, Gabriela Ksiwk,  J6zef Lutominki , 
Agnieszka Oktaba, Jarostaw Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosihski, Wtodzimierz 
~ k k i e w i c z ,  Wieslaw ~ inn ick i j  Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUfi S F  (2) 
Teresa Krzyczkowska, Slawomir Osiwata 
NIEOBECNl(1) 
Knysztof Borikowski 

Radny Slawomir Czenvihski powiedzial, ke godzina rozpocqcia Sesji Rady Miejskiej 13ta, jest dla 
niego zbyt wczesna i poprosit aby ustala6 sesje w p6iniejszych godzinach. 

Radna Teresa Krzyczkowska poprosila o informacje co to za inwestycja bqdzie na ZaMociu. 

Radna Botena Kalinowska pprosila o wysqpienie do zakladu energetycmego o zabezpieczenie 
transfomatora przy numerze 77a w Wierzbicy. 

11. Zakoinenie posiedzenia. 

W mi@ z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski zakohczyl 
wsp6lne psiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicqcy 
y Miejskiej w Ser 

F'rzygotowala: Paulina KO 

PrygoIowano przy pomocy programu eSwjapl 


