
Rada Miejska w Serocku 
Wsp6lne posiedzenie stalych Komisji Rady Miejskiej 

Posiedzenie w dniu 16 wrzeinia 2019 
Obrady rozpoczeto 16 wrzeinia 2019 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 1653 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzieto udzial 13 cztonk6w. 

Obecni: 

1. Marek Bilinski 
2 . 7  
3. Stawomir Czenvinski 
4. 
5. Teresa Krzyczkowska 
6. Gabriela Ksi-k 
7. J6zef Lutomirski 
8. Agnieszka Oktaba 
9. Siawomir Osiwaia 
10. Jarosiaw Krzysztof Pielach 
1 1. Aneta Rogucka 
12. Mariusz Rosihski 
13. Wiodzimierz SkoSkiewicz 
14. Wiesiaw Winnicki 
15. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli &e: 

1 .Artur Borkowski- Burmistrz Miasta i Gminy 
2.Marek Bqbolski- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 
3.Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy 
4.Rafal Karpihski- Sekretan Miasta i Gminy 
5.Jakub Symariski- Kierownik Referatu GP 
6.Alicja Melion- Dyrektor ZOSiP 
7.Mateusz Wyszyhski- Podinspektor Referatu OSR~L 

1.Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie ponrfdku obrad. 
Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski otworzyt posiedzenie i przedstawit porqdek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porzqIku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 20 19r. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia m i a n  w budkecie Miasta i 
Gminy Serock w 2019 roku. 



5. Zaopiniowanie projektu uchwaiy mieniajqcego uchwalq Nr 54NY2019 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 27 lutego 20 19 r. w sprawie okreklenia pmgramu opieki nad zwierqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiep t  na terenie Miasta i Gminy Serock w 
2019 r. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 42911 z obqbu Nowa WieS, 
gm. Serock. 
7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej w Serocku nazwy ul. 
Brzeziny. 
8. Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze pdozonej w Serocku nazwy ul. 
LeSna Polana. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyraknia zgody na ustanowienie sMebnoSci 
~rzesvlu na rzecz PGE Dvstrvbucia S. A. z siedziba w Lublinie. . .  . 
10. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia zmiany 
Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Serock. 
11. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego w sprawie ustalenia regulaminu 
okreflajqcego wysokoS6 oraz szczeg6lowe warunki przyznawania i wyplacania dodatk6w za 
wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6rych innych 
skladnik6w wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkoiach 
prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock. 
12. Zaopiniowanie pmjektu uchwaly w sprawie p r z y j ~ i a  protokoiu Komisji Rewizyjnej z 
kontroli problemowej dotycqcej realizacji zadari w zakresie dowokenia dzieci do szk6l. 
13. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokoiu Komisji Rewizyjnej z 
kontroli problemowej dotycqcej realizacji zadiui i fidccjonowania OSrodka Sportu i 
Rekreacji. 
14. Sprawy r6he. 
15. Zakohczenie posiedzenia. 

Glosowano w s~rawie:  
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie poqdku obrad.. 

Wvniki dosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJfi SDE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

W W  imienne: 
ZA (1 0) 
Marek Bilihski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksimk, Agnieszka Oktaba, Slawomir 
Osiwala. Jaroslaw Krzvsztof Pielach. Mariusz Rosihki, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw 
winnick, Knysztof Zgkolski 
NIEOBECNI (5) 
Krzysztof Borikowski, Slawomir Czerwihski, Bokena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta 
Rogucka 

2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2019r. 
Skarbnik Monika Ordak przedstawila projekt uchwaly- wystqpujemy z projektem uchwaly o 
udzielenie pomocy fmansowej d a  Powiatu Legionowskiego w kwocie 76975 zlotych na 
dofinansowanie koszt6w wykonywania specjalistycznych Swiadczeh gwarantowanych opieki 
zdrowotnej, w zakresie chinugii og6lnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszka6c6w 
powiatu legionowskiego. 



Rady Slawomir Osiwala - jaki jest powdd, 2e przekazujemy pieniqdze do plac6wki 
zdrowotnej prowadzonej przez Powiat, na prowadzenie zadah finansowanych p m z  NFZ. Czy 
mamy z o b o w i w a  wobec Powiatu? 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosidski - zapytal czy inne gminy naszego Powiatu tet 
ponosq takie koszty i jak wyglqdajq udziaty? 

Skarbnik Monika Ordak- odpowiedziala, 2e ambulatorium dziala od zeszlego roku, jest to 
wsp6lna inicjatywa wszystkich Gmin i Powiatu, my od tego roku, poniewa2 nasi mieszkdcy 
korzystajq z tego ambulatorium postanowiliSmy udzieliC pomocy finansowej. WysokoSC 
dofinansowania jest wyliczona na podstawie szacowanych koszt6w a wszystkie warunki 
zostanq opisane w umowie, jdli  Pdstwo podejmiecie takg Uchwalq. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal co jest przyczynq, k my jako samorzqi finansujemy sMbq 
zdrowia, wchodzimy w pulapki finansowe, potem brakuje nam pieniedzy na nasze zadania, 
czy idziemy w centralizacjq Srodk6w finansowych Gmin?. 

Z-ca Burmistma Marek Bqbolski odpowiedzial, t e  uchwala, kt61q dziS pnekazujemy jest 
drugim etapem, Powiat zwr6cil sie do nas o wywiqzanie siq z z d o k h  listu intencyjnego, 
ktdrym powdaliimy Ambulatorium. Jako Gmina zadeklarowaliSmy partycypowanie w c q k i  
kosztdw utrzymania, w roku 2018 nie przekazywaliSmy hdnych Srodk6w, a nasi mieszkahcy 
korzystajq z ustug medycznych Swiadcqcych przez ambulatorium. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosi6ski powiedzial, t e  jeSli podjeliSmy pewne zobowiqzania 
to nale* ich dotnymywaC, m o k  trzeba podioC dyskusie, co do finansowania szerokich - .  . -. 
zadd, kt6re nie naieG do Gmiiy. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o zapis w paragrafie drugim, dotycqcy warunkdw 
okreilajqcych pmznaczenie i zasady rozliczania Srodk6w, kt6re majq by6 okreSlone w 
zawartej umowie, kiedy ta umowa w e  podpisana? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, & pomoc fmansowa przewidziana jest tylko na rok 
2019, i umowa tet w e  obejmowala 2019, z okresem rozliczeniowym do kodca stycznia 
2020, jak przewiduje ustawa o finansach publicmych. 

Radny Slawomir Czerwiliski zapytal, z czego wynika wysokoSC koszt6w i ilu mieszkddw 
naszej gminy skorzystalo z uslug ambulatorium? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  wysokoSC zostala wyliczona z przewidywanych 
kosztdw dzidalnoSci ambulatorium, a iloSC os6b korzyst+iqcych z ustug ambulatorium . - - -  - 
wyniosla okdo 300. 

Radny Sfawomir Czerwihki przybyi na posiedzenie Kornisji. 

Glosowano w s~rawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
dla Powiatu Legionowskiego w 2019r.. 

Wvniki dosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJF, S&: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 



Wvniki imienne: 
ZA (10) 
~ a r e k  ~ilitiski, Slawomir Czerwihski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Agnieszka 
Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wlodzirnierz SkoSkiewicz, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
PRZECIW (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Bohkowski, Botena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 

3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i 
Gminy Serock w 2019 roku. 
Skarbnik Monika Ordak om6wila oba projekty uchwal. W uchwale o wprowadzeniu zmian w 
budiecie Miasta i Gminy Serock, po stronie dochod6w zwiekszamy o 351000zi, natomiast 
wydatki zmniejszamy o 180000~1, wynik ten wplynie na nasz deficyt, kt6ry zmniejszy sie do 
kwoty 11082887,77zl. Po stronie dochod6w wprowadzamy zwrot wydatk6w za rok 2018 
kt6re Gmina poniosla w ramach funduszu sdeckiego, otrzymaliSmy zwrot od Wojewody w 
formie dotacji w kwocie: 9494821, ponadto wprowadzamy 20000~1 z tytulu oplaty za zajecie 
pasa drogowego. OtrzymaliSmy z Krajowego Biura Wyborczego dotacje na przeprowadzenie 
wybor6w do sejmu i senatu w kwocie 1694721. Wprowadzamy r6wniei oplaty za wycinke 
drzew w kwocie ponad 24000~1, dostosowujemy wszystkie nasze dochody do 
przewidywanego wykonania dochod6w wlasnych. OSrodek Pomocy Spolecznej zloql 
wniosek do Europejskiego Funduszu Spolecznego na realizacje projektu pn. ,,Przyjazny OPS 
Serock", otrzymaliSmy dofinansowanie, zadanie bedzie realizowane od wrzeSnia 2019r. do 
lutego 2021r, gl6wnym celem projektu bedzie poprawa jakoSci obshgi os6b, kt6re korzystaji) 
z uslug naszego OPS. Wdroienie usprawnien organizacyjnych, zatrudnienie pracownika 
socjalnego, przeprowadzenie odpowiednich szkolen, bedzie wyremontowana czeSC 
pomieszczen, chcemy oddzieliC czqSC administracyjnq od czeSci opieki socjalnej. WartoSC 
projektu wynosi 267000~1, w rozbiciu na lata 2019r., 2020r., 2021r., to zadanie bedzie w stu 
procentach finansowane ze Srodk6w unijnych, z dotacji krajowej, poiniej Gmina zgodnie z 
umowq bedzie zobowiqzana utrzymaC przez osiemnaicie miesiecy trwaloSC projektu. Po 
stronie wydatk6w przekazujemy 50000zl. na zakup sprzqtu na utrzyxnanie stalej gotowoSci 
bojowej dla Komendy Powiatowej Stra2y Pohrnej, zwiekszamy wydatki o 50000 zl, na 
zakup samochodu pohrniczego dla OSP w Serocku, zdejmujemy dotacje w kwocie 228000~1 
przeznaczonq na remont wieiby i dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, z powodu 
odstqpienia od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy. Zmniejszamy plan o kwote 
250000 zl na zadanie inwestycyjne pn. Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku, w 
zwiqzku z wykonaniem w roku biewcym aktualizacji dokumentacji technicznej, 
zabezpieczamy kwotq 76975 zlotych jako pomoc finansowq dla Powiatu, nastepnie 
zabezpieczamy kwote 7100021 z przeznaczeniem na wymiane piec6w i na budowe 
przydomowych oczyszczalni Sciek6w, zabezpieczamy kwote 5000 zl na shriby 
vonadnormatvwne dla Policii. Wieloletnia Pro~noza Finansowa Miasta i Gminy Serock 
bbejmuje lai2019-20 134. bkres ten zgodnie ustawq o finansach publicznych, pokrywa sie 
z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsiewzieC, kt6re wykazano w 
zalqczniku numer 2 oraz z okresem spiaty z o b o w i m  jut zaciqgnietych, a takie 
planowanych do zaciqgniecia. Opracowujqc prognoze na lata nastepne kierowano sie 
wykonaniem dochod6w i wydatk6w poprzednich lat. WartoSci ujete w poszczeg6lnych latach 



zostaly zaplanowane za szczeg6lnq ostroho8ciq i w ujqciu realnym. Wprowadzamy 
autopoprawke do zmian buhtowych i w WPF, ta zmiana dotyczy zadania pn. utwonenie i 
wyposaknie Klubu Seniora w m. Szadki, na to zadanie ohzymaliSmy dotacje od Wojewody 
w wysokolci 150000&, po otwarciu przetargu o k d o  siq zabraklo nam iqcznie 4800021. 

Radnv Slawomir Osiwala za~vtal o oroiekt .&iaznv OPS Serock", dlaczeao na 
zatrudnienie nowego praco&a i do& ila personelu obsluguj&ego projekt 
przeznaczamy 2017621, skoro otrzymalilmy dofinansowanie na to zadanie? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  kwota 2017621. nie jest przeznaczona tylko na 
~ynagr0dZe~e  dla nowego pracownika, kt6ry W z i e  zatmdniony do obslugi projektu, ale 
r6wniet na dodatki dla personelu, zgodnie z zasadq rozliczenia i prowadzenia takich 
projekt6w, jest naliczane wynagrodzenie dla osoby ksiegujqcej, zamphjqcej jak i os6b 
zajmujqcych sie realizacjq calego zadania. Projekt jest w caloki opiacany z dotacji z b u k t u  
pa&twa. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o wynagrodzenie plzeznaczone na czelciowe opiacenie 
umowy zlecenia osoby sprz$tajqcej pomieszczenia. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedzial, 15e cqSC wynagrodzenia dla osoby sprqtajqcej moha  
pokryC z koszt6w projektu, jednoczegnie oszcqdzaj+c nasze wydatki biez;tce. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal, czy pracownicy OPS w Serocku realizujqcy projekt 
,,Przyjazny OPS Serock" otrzymujq opr6cz swojego wynagrodzenia dodatkowe pieniqdze z 
projektu? 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, 2 w projektach tzw. ,,miqkkich" i cqSci 
,,twardych", Unia zobowiqzuje do utwonenia zespoiu, kt6ry bqdzie odpowiedzialny za 
realizacje wniosku. Pracownicy obslugujqcy dany projekt otrzymujq dodatkowe 
wynagrodzenie za dodatkowo wykonanq pracq. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal dlaczego rozliczamy ten projekt na biez;tco przez budtet, 
jeSli jest to projekt z h d u s z y  unijnych, my ze strony Gminy nie dokladamy adnych 
Srodk6w, m o k  powinno sie dokonywab rozliczenia na koniec projektu? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, 2 wszystkie projekty sq skladane przez Gminq, i 
musq p1zejS6 przez bu&et, po stronie dochodowej i wydatkowej. 

Radny Slawomir Osiwala zap*, czy wszystkie rozliczenia sq identycznie po stronie 
dochodbw i po stronie wydatk6w? 

Skarbnik Monika Ordak wyjaknila, t e  po stronie dochod6w nie mamy tych samych 
paragraf6w co po stronie wydatk6w, po stronie dochod6w mamy dotacje bgdt lrodki, kt6re 
Gmina otrzymuje na dany cel, w odpowiedniej klasyfikacji, natomiast po stronie wydatk6w to 
sq paragrafy, kt6re m6wiq o poszczeg6lnych wydatkach. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal o remont dachu na budynku Centrum Kultury i 
Czytelnictwa, czy nie m o m  by10 rozpisaC kolejnego przetargu na to zadanie? 



Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, t e  wart046 zadania wynosila okdo 270000~1, 
dotacia wniosla 50000A. wkonawca nie wvwiazal sie z zadania. zostala zenvana umowa. - - . - - .  
wykonawca zostal wenvany do zaplacenia kary. Zakres prac obejmuje przebudowe wieiby 
dachowej, nie chcieliimy ryzykowak zamoczenia budynku, nie ~rzewidzieliimv . . -  
dodatkohch koszt6w, czyli wynajecie sali na zajecia, stwierdzilkmy, ke kwotahotacji jest 
mala, wiec rezygnujemy z dotacji a przyszkym roku bedziemy realizowak remont dachu na 
budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa z naszych Srodk6w 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal czy w ramach zapisanych zmian w budAecie planowana 
jest budowa sieci kanalizacji w Jachrance, Debem i Izbicy? 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, t e  kontynuujemy zadanie wykonania 
dwunastu kilometr6w kanalizacji, nic nowego w najblitszyrn czasie nie bedziemy realizowak. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal o rozbudowe Szkoly w Jadwisinie, czy 
udalo sie zrobik koncepcje , czy jest to powiqzane z koncepcjq budowy boiska, drugie pytanie 
dotyczy budowy centrum sportu i rekreacji w Serock? 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski- odpowiedzial, i e  jesteimy po romowach z Paniq Dyrektor 
na temat zakresu prac, rozpoczynamy prace m i p a n e  z przygotowaniem zam6wienia, 
bedziemy uruchamiali wyb6r wykonawcy na wykonanie koncepcji rozbudowy szkdy o pelni) . . 

sale gi&astycznq wraz &iplec=em oraz dobudowe trzech sal lekcyjnych. ~ o n c e ~ c j a  
rozbudowy szkoly pozwoli nam na dokonanie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, kt6ry na dzieli dzisiejszy nie przewiduje motliwoici 
rozbudowy szkoly. W przyszlym roku zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej, jeili 
uda nam sie pozyskaC Srodki zewnetrzne do mote w 2021 chcielibyimy rozpocqC rozbudowe 
szkoly w Jadwisinie. Odnosqc siq do budowy centrum sportu i rekreacji, jesteimy na etapie 
konstruowania wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, do wieloletniego projektu, 
kaide nastqpne dzialanie bedzie zalehe od tego czy zostaniemy umieszczeni w projekcie 
ministerialnym. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal o zakup choinki, gdzie bedzie ustawiona? 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, 2e choinka zostanie zakupiona i bedzie 
ustawiona w Zegrzu. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal o zatrudnienie adrninistratora sieci 
informatycmej w szkole? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, t e  administrator zostanie zatrudniony w szkole 
w Serocku, jest to wym6g RODO, t e  kaidy pracodawca musi mied administratora sieci 
infonnatycznej w zwiqzku z zabezpieczeniem danych. 

GIosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034.. 

Wvniki glosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SQ: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 



Wvniki imienne: 
ZA (10) 
Marek Bilihski, Slawomir Czerwihski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks iwk,  Agnieszka 
Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosihski, Wlodzimierz Skoikiewicz, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMU@ S F  (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Borikowski, Botena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w bubecie Miasta i Gminy 
Serock w 2019 roku.. 

Wvniki elosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIF: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (1 0) 
Marek Bilihski, Slawomir Czerwihski, Teresa Knyczkowska, Gabriela Ksizptyk, Agnieszka 
Oktaba, Jaroslaw Kmysztof Pielach, Mariusz Rosihski, Wlodzimierr. SkoSkiewicz, Wieslaw 
Winnicki, Krzysztof Zakolski 
WSTRzYMUJ@ S F  (1) 
Slawomir Osiwala 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Borikowski, Bo%na Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 

5. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale Nr 54ML2019 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okrdlenia programu opieki nad 
mienetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie Miasta i 
Gminy Serock w 2019 r. 
Podinspektor OSR~L Mateusz Wyszyhski powiedzial, ke dokonujemy zmiany w zapisie 
uchwaly, przesuwajqc 2000021 z opieki nad zwierzqtami bezdomnych w schroniskach na 
sterylizacjq i kastracjc zwierzqt wlaScicielskich. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal czy pieniqdze przeznaczone na kastracjq jut siq skoriczyly? 
Podiispektor OSR~L Mateusz Wyszyhski odpowiedzial, ke pieniqdze ju2 na to zadanie sic 
skonczyly. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwdq Nr 54NIl2019 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia programu opieki nad zwieqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci z w i e q t  na terenie Miasta i Gminy Serock w 
2019 r.. 

Wvniki dosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, W S T R Z W Q  S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 



ZA (1 I) 
Marek Bilinski, Slawomir Czenvinski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqiyk, Agnieszka 
Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Bohkowski, Boiena Kalinowska, Jozef Lutomirski , Aneta Rogucka 

6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 42911 z obrebu Nowa 
WieS, gm. Serock. 
Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski, przedstawil projekt uchwaly. Dzialka 42911 zostala 
w wyniku naszych dzialah wydzielona przez Powiat, pienvotnie by1 to pas drogowy ulicy 
Serockiej, zgodnie z miejscowyrn planem dzialka ta czqSciowo przeznaczona jest pod drogi 
wewnqtnne, a zakreskowany teren widocmy na zalqczniku graficznym jest to droga 
publiczna. Droga wewnqtrzna, dlatego, i e  jest teren publicmy, jest to teren, kt6ry 
spolecmoSC wykorzystuje na cele lokalne, odbywa siq cyklicma impreza ,,KrzySkiW. 
Docelowo przewidujemy, i e  czqSC dzialki bqdzie ulicq Popowskq, pozostala czqSC zostanie 
jako plac uzytku publicmego, sQd zasadne wlqczenie do majqtku gminy, w drodze 
darowimy. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal jakq szerokoSC na ta droga w najwqtszym punkcie? 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski odpowiedzial, i e  droga ma 4 metry, jest 
wydzielone poszerzenie, kt6re daje szeSC metr6w, ruch na tej drodze odbywa siq na bieqco, 
plan przewiduje tet udzielanie poszerze~i. 

Radny Slawomir Osiwala stwierdzil, 2e ta droga jest za wqska, minimalnie droga powinna 
mieC dziesiqC metrow, w przyszloSci staniemy przed dylematem od kogo odkupib dzialkq na 
poszerzenie drogi. 

Kierownik GP Jakub Szymahski powiedzial, i e  ta droga istnieje, stary plan m6wi o 
szerokoici 10 metrbw, nowy bqdzie bardziej respektowal istniejqce zagospodarowanie, do 
wymaganych parametrow droga bqdzie poszerzana. Jest to koncowy odcinek ulicy 
Popowskiej, ktora obshguje wiqksq czqSC Kani Polskiej i Kani Nowej, jest to ulica 
strategicma, warto d@yC do przejqcia tej nieruchomoSci i regulowania tej drogi. 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski powiedzial, i e  dalej bqdziemy utrzymywaC tq drogq, bo jest 
to glowna przelotowa droga z Nowej Wsi do Kani Polskiej, w naszym interesie jest, ieby 
przekazanie odbylo siq bezplatnie. Kwestia uporqdkowania szerokoSci granic pewnie 
bqdzie okresem czasochlonnym i kosztownym, natomiast bardzo potrzebna. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal jaki statut ma ulica Popowska? 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymahski odpowiedzial, i e  jest to droga gmima. 

Glosowano w s~rawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie nabycia dzialki m 42911 z obrqbu Nowa WieS, 

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



Wvniki imienne: 
ZA (1 1) 
Marek Bililiski, Slawomir Czerwinski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksigyk, Agnieszka 
Oktaba, Slawomir Osiwaia, Jaroslaw K~~ysz tof  Pielach, Mariusz Rosiliski, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof BoIikowski, Botena Kalinowska, Jozef Lutomirski , Aneta Rogucka 

7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej w Serocku 
nazwy ul. Bneziny. 
Kierownik GP Jakub Szymahski przedstawii projekt uchwaly. Projekt uchwaly dotyczy drogi 
wewnqtrznej, kt6m jest wlasnoSciq prywatnq, wsp6hlwlaSciciele wysQpili z wnioskiem o 
nadanie nazwy, zaproponowali nazwq Brzeziny, nazwa ta nie wystqpuje na terenie gminy. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal o zalqcznik graficzny do uchwaly, droga jest w ksztalcie 
litery T, czy nie bqdzie powodowala pomyiek? 

Kierownik GP Jakub Szymahski odpowiedzial, ze ~ zostala droga wydzielona z prywatnych 
dzialek, realnie dotyczy to dwoch rzqd6w dzialek, kt6re sq zlokalizowane wzdiu2 tej d b z e j  
osi. WqtpliwoSci dotyczq tylko jednej dziaiki, gdzie wlaiciciele mogq sobie wybrak od kt6rej 
strony chcq mieC wjazd. 

Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski, stwierdzil, ze wiaiciciele drogi wystqpili z 
wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, powimiimy przychylik sie do ich woli. 
Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. 
Brzeziny. 

Wvniki glosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJC SIE: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wvniki imieme: 
ZA (1 0) 
Slawomir Czenvinski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiwk,  Agnieszka Oktaba, Slawomir 
Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosiliski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wiesiaw 
W i ~ i c k i ,  Krzysztof Zakolski 
WSTRZYMUJQ SIQ (1) 
Marek Bilinski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Borikowski, Botena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej w Serocku 
nazwy ul. LeSna Polana. 
Kierownik Referatu GP Jakub S z y m ~ s k i  przedstawil projekt uchwaly. Wsp6lwlaiciciele 
drogi wystqpili z wnioskiem w nadanie nazwy drodze LeSna Polana, nazwa ta nie wystqpuje 
na naszym terenie. Droga jest usytuowana pomiedzy ulicami Nowoczesnq i Wsp6Iczesnq. 

Glosowano w sorawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. 
LeSna Polana.. 



Wvniki elosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUG S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki' ~mienne: 
ZA (1 1) 
Marek Bilihki, Slawomir Czenvinski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqkyk, Agnieszka 
Oktaba, Siawomir Osiwaia, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosihski, Wlodzimielz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Bo~ikowski, Botena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 

9. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrakenia zgody na ustanowienie 
s ~ b n o S c i  pmsylu na necz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibq w Lublinie. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymiuiski przedstawil projekt uchwaly. Uchwaia kdzie 
upowahiata Pana Burmistrza do ustanowienia siutebnoki na rzecz sv61ki PGE Dystrybucia 
SA.  oraz ich nastqpc6w. Szczeg6iowe warunki zostanq okreSlone w oSwiadczeniumw formi-e 
aktu notarialnego 6 ustanowieni" s b b n o i c i  przesyiu,~kt6rego integralnq cqSC bedzie 
stanowita mapa okreSlajqca zakres s b b n o k i  przesyiu. 

Radny Slawomir Osiwaia zapytal, dlaczego udzielamy zgody na ustanowienie przesyiu dla tej 
spaki, co bdzie jeSli kdziemy chcieli nieniC operatora dostarczania energii? 

Z-ca Burmistna Marek Bqbolski odpowiedzial, te ustanowienia sUebnoSci sa, odpowiedziq 
na zapotrzebowania na infi-astrukture na terenie Gminy, wszelkie dzialania w drogach 
publicznych, sq uregulowane w ustawie o drogach publicznych. Na pocqtku roku vobiliSmy 
zestawienie iloSci dr6g wewn~tmych, niebqlqcych drogami publicznymi, okazalo sie, te sq 
to gigantyczne inwestycje realizowane p m z  r6he  Sp6lki. UstaliSmy, 2e wszystkie 
inwestycje wzdu dr6g wewnetnnych, bedziemy regulowaC w oparciu o zapisy ustawy o 
gospodarce nieruchomoSciami na zasadzie s&bnohi, czyli nie ma nieodpiatnego wejkia w 
pas drogi. Infrastruktura budowana jest przez monopolistq, operatora prqdu mokmy sobie 
zmienid, natomiast ze wzgledu na lokalizacje nie mo&my zmieniC inwestora i m .  
SbbnoSc i  regulujq, wprowadzajq pewien porzqdek, jesteimy w stanie zapanowaC nad 
wykonawcami. 

Glosowano w serawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyraknia zgody na ustanowienie s&bnoSci 
przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibq w Lublinie.. 

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

Wvniki imieme: 

Marek Bilihski, Slawomir Czerwihski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksi@k, Agnieszka 
Oktaba, Siawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosibki, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wiesiaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Knysztof Borikowski, Bokena Kalinowska, J6zef Lutomirski , Aneta Rogucka 



10. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sponqdzenia zmiany 
Studium uwarunkowa~i i kierunk6w zagospodarowania pnestnennego miasta i gminy 
Serock. 
Kierownik Referatu GP Jakub Szymhski przedstawil projekt uchwaly. Przedldadany projekt 
uchwaly dotyczy przysQpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowh i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujqcy swoim zasiegiem dzialki w obrgbach: 
Borowa Gora, Skubianka, Jachranka, Jadwisin, Serock oraz Debe. Sporiqdzenie zmiany 
studium dla czeSci obrqbu Borowa G6ra wynika z wnioskdw wlaScicieli terenbw, ktbrych 
plany inwestycyjne wymagajq miany strefy funkcjonalno-przestrzennej studium. 
Przewidywana zmiana studium dla tego obszaru ukierunkowana bqdzie na dopuszczenie 
svtuowania teren6w o fUnkcii ~odstawowei iako ushaowa. Zmiana w zakresie obszaru w - - - - 
strefie dzialalnoici gospodarczej - strefa D wynika z przyjqtej w studium maksymalnej 
wysokoSci zabudowy dla tego obszar, powodujgcej trudnoSci w projektowaniu i .. . 

~gospodarowaniu t ~ r e n 6 w k t y w n o ~ ~ i  gospodarczej. Dla objetdgo-zmianq obszaru w strefie 
Skubianka przewiduje sig zmiang strefy funkcjonalno- przestrzennej za wzglgdu na 
koniecznoSk jej dostosowania do obecnego sposobu u?ytkowania do obecnego sposobu 
uivtkowania dzialek. S~orzadzenie mianv studium dla obszaru w obrebie Jachranka wvnika 
z koniecznoSci dostosowania jego ustalen do plan6w inwestycyjnych wlaScicieli terenu. 
Przewiduje sie rozszerzenie strefy 1.1. predysponowanej do lokalizacji zabudowy zwii)zanej z 
turystyc~ym i sportowym wykokystiiem terenu. ~la~dzialek w obrebie ~adwisin plkuje- 
sig ustalenie ukladu funkcjonalno-przestrzennego ze wzglgdu na brak takich ustalen w 
obecnie obowiqzujqcym studium. Dzialki te zostaty wylqczone z terenbw zarnknietych 
wojskowych i obecnie mogq zostak wlqczone w gminny system planowania przestrzennego. 
Przewiduje sig wskazanie teren6w rozmieszczenia urqdzen wytwarzajqcych energie z 
odnawialnych hodel energii o mocy przekraczajqcej 100Kw na wskazanych 
nieruchomoiciach stanowiqcych wlasnoSC gminy. Jako lokalizacje predysponowane do 
takiego wykorzystania uznano dzialki nr 9411,9611, 8512obreb Debe oraz dzialki nr 2014 i 
2015 obreb Serock. Przeprowadzona analiza stopnia zgodnoici przewidywanych rozwipui z 
ustaleniami obowipjqcego studium uwarunkowari i kierunkbw zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Serock wykazala, i t  zasadnym i koniecznym w Swietle 
obowiqzujqcych przepisow prawa jest zmiana studium w powyiszym zakresie, kt6rego 
ustalenia sq wi-ce dla organow gminy przy spoqdzaniu plan6w miejscowych. 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal, jaki teren bedzie objety fotowoltaikq? 

Kierownik Refertu GP Jakub Szymariski odpowiedzial, t e  fotowoltaikq objety jest teren 
skladowiska odpadow. 

Radny Marek Biliriski zapytal jakie dzialki zostaty objete zmianq? 

Kierownik Referat GP Jakub Szymahski odpowiedzial, ie zmiana dotyczy dzialek przy ulicy 
Korzennej. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal o Ogrodek Jordanowski w Zegrm, jake jest przeznaczenie 
tego terenu? 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymanski odpowiedzial, ze dzialka lezy w strefie B, czyli 
miejskiej, gdzie mogq by6 lokalizowane uslugi publicme. 
GIosowano w sprawie: 



Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia zmiany Studiurn 
uwarunkow~ i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.. 

Wvniki ptosowania 
ZA: 1 1 ,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imieme: 
ZA (1 1) 
Marek Bilinski, Slawomu Czenvinski, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ks iwk,  Agnieszka 
Oktaba, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Krzysztof Pielach, Mariusz Rosinski, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Bofkowski, Boiena Kalinowska, Jozef Lutomirski , Aneta Rogucka 

Na posiedzenie przybyli Radni: Aneta Rogucka oraz Jdzef Lutomirski 

11. Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego w sprawie ustalenia regulaminu 
okre6lajr)cego wysokoif oraz szczeg6lowe warunki przyznawania i wyplacania dodatk6w - .  - - . . . - 
za wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6ych innych 
skladnik6w wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w pnedszkolach i szkolach 
prowadzonych pnez Miasto i Gminq Serock 
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion przedstawila projekt uchwaly. Na podstawie art. 30 ust. 6 
ustawy Karta Nauczyciela organ prowadqcy szkolq bedqcy jednostkq samoqdu 
terytorialnego, uwzgledniajqc przewidywanq strukture zatmdnienia, okteila dla nauczycieli 
poszczeg6lnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu skladniki wynagrodzenia 
nie okreSlone w innych przepisach w taki spodb, aby Srednie wynagrodzenia nauczycieli na 
obszarze dzialania danej jednostki samorzqdu odpowiadaly, co najmniej Srednim 
wynagrodzeniom okreSlonym w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Majqc na uwadze zrniany w 
ustawie o zmianie Karty Nauczyciela oraz niekto~ych innych ustaw, a takie wynikajqce z 
rozporqdzenia MEN z sierpnia 20 19r. zrnieniajqcego rozporqdzenie w sprawie wysokoici 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og6lnych warunk6w 
przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w 
dniu wolnym od pracy, kt6re weszly 1 wrzeSnia 2019r. oraz dostrzeganq potrzebe 
zwiekszenia Srodk6w na dodatki motywacyjne dla nauczycieli jako jednego z narzqdzi 
odnosqcego sie do jakoSciowego wymiaru pracy nauczyciela, przygotowane zostaty zrniany 
regulaminu. Zastosowanie przepidw uchwaly do wynagrodzen naletnyrn nauczycielom od 1 
wrzeSnia 2019r.nie narusza zasad demokratycznego paristwa z uwagi na to, i2 przepisy 
uchwaly sq korzystne dla nauczycieli, gdyi podnosq Srodki na dodatki do pIacy zasadniczej 
nauczyciela oraz realizujq uprawnienia pracownik6w do dodatku funkcyjnego z tytuh 
powierzenia nauczycielowi nad oddzia1em przedszkolnym. Projekt uchwaly zgodnie z 
zapisami Karty Nauczyciela zostd poddany procedurze uzgodnieniowej, ze zwiqzkami 
zawodowymi uzeszajqcymi nauczycieli. Zwiqzek Zawodowy OSwiata podni6sl 
niezadowolenie z dotychczasowych uzgodnien, kwestionujqc dotychczasowy tryb 
prowadzonych uzgodnien, wystosowaliSmy pismo do Zwir)zk6w, nie uzyskaliSmy 
odpowiedzi, uwaiam, 2e powinniSmy dalej procedowak, poniewai umozliwiliSmy zwiqzkom 
uczestniczenie w rozpatrzeniu projektu uchwaly. Zwiqzek nie wyraia stanowiska na piSmie, 
marny na naszym terenie dzialajqce dwa zwiqzki zawodowe nauczycieli, jeden zaopiniowal 
projekt uchwaly. 
Radny Wlodzimierz SkoSkiewicz zapytal, czy moina wyfiacak wynagrodzenie za wrzesien 
skoro dopier0 podejmujemy uchwale? 



Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ie jeSli nie wprowadzamy przepis6w 
niekorzystnych, w sytuacji, kiedy wprowadzamy dodatkowe Srodki na wynagrodzenia, taka . . 

formula jest dopuszczona. 

Wiceprzewodnicqcy Rady Marek Bililiski zapytal, jakby wyglqdala sytuacja, kiedy Rada 
Miejska nie podejmie tej uchwaly? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ie podwytszamy Srodki na wytsze dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli, kt6re sq zwiqzane z jakoSciq pracy nauczyciela, chcemy, ieby 
dyrektor dysponowal wiqkszym funduszem, teby wynagradzzk tych zaangaiowanych, 
efektywnych nauczycieli. 

Wiceprzewodnicqcy Rady Marek Bilidski zapytal, czy w trakcie rom6w ze Z w i e a m i  
Zawodowymi OSwiaty poruszany by1 temat jakoici pracy nauczycieli? 

Burmistrz Artur Borkowski, odpowiedziai, i e  uczestniczyi w negocjacjach ze Zwieami ,  
zakres uzgodnien by1 zdefiniowany, braliSmy pod uwagq r 6 h e  aspekty, kwestia 
infrastruktq, jakoici kadry, wynik6w egzamin6w, temat podwyiek nie by1 dominujqcy. 
Mamy nadziejq, t e  wypracujemy plaszczyvl~ rom6w, dzialah, teby stawiaC wymagania, ale 
tet nagradzak tych zaangaiowanych. Burmistrz poinformowal, t e  ootrzymaliimy subwencjq 
okwiatowq w kwocie ponad 300000~1. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion powiedziala, t e  Karta Nauczyciela wymaga gruntownej 
wniany. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal, czy 300000zi jest to efekt planowanej 
podwytki dla nauczycieli? 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal jaki jest system oceny nauczycieli, czy 
szkoly dokonujq analizy wynikdw egzamin6w, jak ksztattujq sic w odniesieniu do wynik6w 
powiatowych, krajowych. W poprzednich latach po przedstawieniu raportu o stanie oiwiaty, 
Dvrektorzy uczestniczyli w posiedzeniach Rady i przedstawiali te wyniki, uwaiam, t e  - 
pdwinnisdy wr6ciC ddpop=ednich praktyk. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, i e  kwota 300000~1, ma zwiqzek z planowanq 
od wrzeinia podwytkq, ta podwyi?ka 9,6% dotyczy dw6ch element6w: podniesienia placy 
zasadniczej i pochodnych, czyli dodatku za wyslugq, dodatku wiejskiego, i wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe. Uwaiam, t e  te pieniqdze powinny nam wystarczyt na wyplacenie 
podwyiek. Odpowiadajqc na drugie pytanie, system kaidej instytucji jest tak skonstruowany, 
i e  nadzor nad pracq sprawuje bezpoSredni przelotony, z naszej pozycji nie mamy takiej 
moiliwoSci, nadz6r nad szkdami sprawuje Kurator OSwiaty. Nie moiemy powiedzied, ie 
wyniki egzamin6w ocenig nam jakoSC pracy nauczyciela, egzamin bada pewnq czqSC pracy 
szka w okreSlonych warunkach. Wyniki sq u6tnicowane, czqSC szk61 osiqgnqla wyniki 
powyiej Sredniej powiatowej, czqSC szk6i miala slabsze wyniki, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby przy prezentacji wynik6w egzaminbw w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szk61. 

Burmistrz Artur Borkowski, powiedzial, t e  warto mieC SwiadomoSC, t e  fhkcjonujemy w 
dw6ch rzeczywistolciach, po pierwsze jest szereg uwarunkowah wptywajqcych na to, ie sq 
rohe  wyniki egzamin6w, mote w jednym roku sq zdolniejsze dzieci i to podnosi poziom, co 
W n i e  na wynik egzaminow. Trzeba bra6 wiele czynnik6w pod uwage, sam wynik 



egzaminu nie jest odzwierciedleniem pracy nauczycieli. Faktem jest, i e  rodzice biorq pod 
uwagq wyniki egzaminbw, przy ewentualnym wyborze szkoly. 

Wiceprzewodnicqcy Rady Jozef Lutomirski zapytal, o nadz6r Kuratorium Oiwiaty nad 
szkdami, nad efektywnoiciq pracy nauczycieli, wynik6w egzamin6w? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, nadz6r nad jakoSciq pracy przeniesiony jest 
na Dyrektora szkoly, to on jako bezpoiredni nadzomjqcy proces dydaktyczny okrekla w jakim 
warunkach i z jakq efektywnoiciq nauczyciel realimje program nauczania. Dyrektor chodzi 
na hospitacjq, i ocenia pracq nauczyciela, jest rozporzqdzenie, kt6re m6wi na jakie elementy 
powinien zwrbciC szczeg6lnq uwagq. Kuratorium z organem prowadqcym nie wspolpracuje 
w zakresie jakoici pracy nauczycieli, w ramach nadzoru zewnqtmego wykonuje ewaluacjq, 
czyli caloiciowq ocenq pracy szkoly, ewaluacja w ostatnich latach dotyczyla jednej szkdy. 
Organ prowadqcy zawsze moze z d c i C  siq do Kuratorium o dokonanie kontroli, ale muszq 
zaistniek przeslanki, musi by6 uzasadnienie. Mamy mokliwoSC wplywania na ocenq pracy 
Dyrektora, oceny pracy Dyrektora dokonuje Kurator w porozumieniu z organem 
prowadqcym. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zaproponowai, ieby po wplyniqciu raportu o stanie 
oSwiaty zwdaC posiedzenie Wsp6lne stalych Komisji Rady Miejskiej, na kt6re zostanq 
zaproszeni Dyrektorzy szkM, aby nam przyblizyli wszelkie aspekty tematu. 

Glosowano w sarawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly mieniajqcego w sprawie ustalenia regulaminu 
okreilajqcego wysokoSC oraz szczeg6lowe warunki przyznawania i wyplacania dodatk6w za 
wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6rych imych 
skladnik6w wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkdach 
prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock.. 

Wvniki glosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (1 3) 
Marek Bilinski. Slawomir Czenvihski. Teresa Krzvczkowska. Gabriela Ksi&vk. J6zef . .  . 
Lutomirski , ~ b i e s z k a  Oktaba, ~ l a w i m i r  ~ s i w a l a ,  ~ a r o s t a w ' k ~ s z t o f  ~ie lach,  Aneta 
Rogucka, Mariusz Rosihski, Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki, Krzysztof 
~aco l sk i  
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Borikowski, Boiena Kalinowska 

Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosihski przekazaf prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczqcemu Jdzefowi Lutomirskiemu. 
Posiedzenie Komisji opuScili Radni: Mariusz Rosiriski, Siawomir Osiwaia, Marek Biliriski, 
Wfodzimierz SkoSkiewicz 

12. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie pnyjecia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli problemowej dotyczqcej realizacji zadau w zakresie dowozenia dzieci do 
szk61. 
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal, czy sq uwagi do protokoh Komisji 



Rewizyjnej z kontroli problemowej dotycqcej realizacji zadati w zakresie dowokenia dzieci 
do szk&, p o n i e h  uwag nie zgloszono, Wiceprzewodnicqcy Rady stwierdzii, 2e protok61 
zostal przyjety przez aklamacjq. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie pnyjecia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli problemowej dotyaqcej realuacji zadai i funkcjonowania OSrodka Sportu i 
Rekreacji. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal, czy sq uwagi do protokoh Komisji 
Rewizvinei z kontroli vroblemowei dotvczacei realizacii zadati i funkcionowania OSrodka - "  - " . . -  
Sportu i Rekreacji, p o & e ~  uwag nie zgloszono, ~ i & ~ r z e w o d n i c ~ ~  Rady shvierdzil, 2e 
protok6l zostal przyjqty przez aklamacjq 

14. Sprawy r6he. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal, o remont mostu w Wienbicy. 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, 2e o rozpocqciu rob6t i zamkniqciu mostu 
zostaliSmy poinformowani dwa tygodnie temu, odbyliSmy dwa spotksnia w kwestii zakresu i 
terminu prac i ewentualnych utrudnieh. Zakres rob& wymaga uniesienia jednego prqsla 
mostu o okdo 70 centymetr6w, Generalna Dyrekcja nie chce przesunqC terminu realizacji 
inwestycji. Mamy uzgodnienie z GDDKiA, 2e do czasu rozwiqzania problemu komunikacji 
lokalnej, szkolnej, $zdne prace nie zostanq rozpocqte. Mamy zapewnienie, 2e kwestie 
organizacji komunikacji zar6wno szkolnej jak i lokalnej, po stronie tzw. za wodq sfmansuje 
GDDKiA, Gmina musimy zabezpieczyb komunikacje po naszej stronie mostu. Most dla ruchu 
kolowego w z i e  zamkniety na okdo trzy tygodnie, kdzie utrzymany natomiast mch pieszy. 
Chcemy zastosowaC takie rozwiqzanie, keby komunikacja lokalna po drugiej stronie mostu 
zabierala mieszka1ic6w, dowozila do mostu, nastqpnie po przejkiu pieszo, kolejny autobus 
bqdzie zabieraC i dowoziC do wyznaczonych miejsc. Postawimy jeden nasz samoch6d, kt6ry 
w razie potrzeby w e  m6gl by6 wykorzystywany. Priorytetem jest dla nas komunikacja 
szkolna i lokalna. 

Radny Krzysztof Zakolski poprosil, teby na b i ewo  informowaC mieszkddw o ustaleniach 
dotycqcych remontu. 

Z-ca Burmistrza Marek Bqbolski odpowiedzial, ke informacja kdz ie  przekazywana do 
mieszkaric6w za pomocq Intemetu, oraz informacji przekazywanych do Pahstwa Radnych i 
Sdtys6w. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zglosil, ke nie zostala zdemontowana tablica 
informujqca o pnebudowie ulicy Dhgiej w Stasim Lesie oraz druga sprawa dotyczy braku 
plakat6w na tablicach sdeckich zapraszajqcych na Swiqto D d w  Ziemi. 

Radna Agnieszka Oktaba zapytala o pow6d zamkniqcia targowiska w dniu 28 wrzeSnia? 

bur mist^^ MIX Borkowski powiedzial, te dostalikmy informacje z Misterstwa Obrony 
Narodowej, 2e na terenie Z e g m  od 1 pddziernika kdzie lokalizowane og6lnokrajowe 
Dow6dztwo WOT. MON wystqil, z takq koncepcjq aby caly akt wprowadzenia WOT-u 
odbyi siq w spos6b woczysty, oficjalny z pulkiem reprezentacyjnym Wojska Polskiego, z 
przelotem samolot6w, wystawi) sprzqtu wojskowego, z piknikiem dla mieszkatic6w. 



Poniewat planowana impreza jest doS6 d- to j& w piqtek zaczynajq si? pnygotowania, 
wiqc targowisko niestety musi by6 zamkni~te. 

Radny Slawomir Czenviriski zapytal o mozliwoS6 korzystania z basenu w Zegrm? 

Bwmishz Artur Borkowski odpowiedzial, k wytypowaliSmy z k d e j  szkdy klasy, kt6re 
bdq objqte zajeciami na basenie, poprosiliSmy Pulkownika Fur?, *by ustali6 harmonogram 
zajqC. 

15. Zakohezenie posiedzenia. 
Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i 
zamkql posiedzenie Komisji. 

Pnewodniczrjcy 


