
Rada Miejska w Serocku . 
Komisja Spraw Obywatelskich 

4 Posiedzenie w dniu 22 listopada 2019 
Obrady rozpocqto 22 listopada 2019 o go&. 09:00, a zakonczono o godz. 11:56 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqio udzial6 cztonk6w. 

Obecni: 

1 .Krzysztof Bohkowski 
2. Slawomir C z e h k i  
3. Botena Kalinowska 
4. Gabriela K s i m k  - 
5. Agnieszka Oktaba 
6. Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Dodatkowo w posiedzeniu udzial wzigli: 

1. Arhu Borkowski- Burmistn. MiG Serock 
2. Monika Ordak- Skarbnik MiG Serock 
3. Anna Orlowska-Kierownik OPS 
4. Katarzyna Szrnyt- Kierownik Referatu OSRiL 
5. Agnieszka Kalihska- Kierownik Referatu PW 
6. Jakub Szyma6ski- Kierownik Referatu GP 
7. Adam Knemiriski-Kierownik Referatu ZKOC 

1. Otwarcie posiedzenia i pmdstawienie p o q d k u  obrad. 
Pnewodnicqca Komisji Bokna Kalinowska otworzyla posiedzenie Komisji i przedstawila 
porqdek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie poqdku obrad. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. ' - 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly bud2etowej Miasta i Gmiiy Serock na rok 
2020. 
4. a) Dzial 600- Transport i Lr)cmoSC 
5. b) Dzial 700- Gospodarka mieszkaniowa 
6. c) Dzial754 - Bezpieczehstwo publicme i ochrona przeciwpokxowa 
7. d) Dzial756- Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od imych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 
8. e) Dzial85 1- Ochrona zdrowia 
9. f )  Dzial 852- Pomoc spdeczna 
lo. g) Dzial 855 - Rodzina 
11. h) Dzial900 - Gospodarka komunalna o ochrona Srodowiska 
12. Zasady twotzenia plan6w miejscowych. 
13. Sprawy r6he. 



14. Zamkniqcie posiedzenia. 
Porzqdekprzyjfto bez uwag 

2. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. 

3. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaty budietowej Miasta i Gminy Serock 
na rok 2020. 
Burmistrz Artur Borkowski- miana dotycqca wydiuzenia okresu WPF pojawila sie jui w 
tym roku, oscylujemy wok61 93 652 200zi wydatkdw, oraz dochody w kwocie 87 3 14 000~1, 
deficyt planowany na poziomie 6 300 000zl.Wydatki sq szacowane realnie, wiemy ile zadania 
bieiqce bqdq kosztowaiy, wydatki inwestycyjne tet szacujemy realnie, zakiadamy, ze 
pozyskamy Srodki zewnqtme, to bedziemy zwiekszaC budtet na inwestycje. WielkoSC 
bud2etu jest w znacqcym procencie jest generowma Srodkami z zakresu dotacji rqdowej na 
zadania z tytuiu pomocy rodzinie. Budtet by1 budowany troche na emocjach, dyskusja o 
wynagrodzeniach rozpoczela sie od nauczycieli, nastepnie pracownicy administracji i obsiugi, 
temat wynagrodzefi macqco wptynql na poziom wydatk6w bieiqcych, jednoczeinie hamujqc 
motliwoSC dedykowania Srodk6w na cele ronvojowe bqdi zmniejszenie deficytu. Planowane 
sq podwy2ki dla nauczycieli, pracdwnik6w administracji i obsiugi szk& jak tet dla 
pracownik6w gminnych 5% podwytke, wesziy nowe przepisy dotycqce wynagrodzenia 
minimalnego, kt6re tet generujq dodatkowe koszty, osoby do tej p r y  zarabiajqce najmniej 
otnymajq wy2sze podwyfii. Koszty uzyskania dochodu, zwolnienie z podatku os6b do 26 
roku qcia, zmniejszenie o jeden procent podatku zmniejszajq nam wplywy do budtetu, caly 
czas obsemjemy jak sie to przedkiada na dochody do bud2etu. Po przeprowadzeniu 
przetargu na odbi6r i zagospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymaliSmy dobrq ofertq, 
niestety mch na stawce dla os6b przebywajqcych sezonowo na dziaikach rekrea'cyjnych, 
powoduje, t e  musimy zwiqkszyk oplaty. Planujemy wprowadziC obni2.k~ dla os6b, kt6re 
kompostujq odpady zielone, ustawa rozstrzyga, ke jest to przywilej dla os6b mieszkajqcych w 
domach jednorodzinnych, nie moha  tych znitek zastosowaC ani dla dziaUcowicz6w ani dla 
os6b mieszkajqcych w domach wielorodzinnych. PoliczyliSmy og6lnq iloSC odpadf~w, kt6re sq 
odbierane na terenie gminy, mamy informacjq jaki procent w og6lnym wolumenie stanowiq 
odpady biodegradowalne, wyszlo okoto siedmiu procent, z tego wyliczyliSmy z kwoty 26 
zlotych, kwote 2 zkotych o b n i ~ .  PostulowaliScie Piuistwo o wiqksq obni2kq, obawiam siq 
takiej sytuacji, t e  wszyscy zadeklarujq kompostowanie, nam siq wpiywy znmiejsq, realnie 
nie bqdq kompostowali, jest dylemat, keby mieszkaficy nie oddawali odpad6w 
biodegradowalnych. Proponujemy, teby jednak zwiekszyC stopy podatku, kt6re nie byiy 
podnoszone od szeSciu lat, uwahmy, ke jednak nie bylo to dobre rozwiqzanie. 
PostanowiliSmy umieSciC wiele pozycji zwiqzanych z inwestycjami gminnymi, niekt6re sq 
umieszczone jako sygnalizacja zagadniefi, takim klasycznym przykiadem jest inwestycja 
budowy drogi w Wierzbicy, jesteSmy na etapie zlokonego wniosku, do kt6rego uwagi zglasza 
~ojewoda,'jeSli dostaniemy promese pnydziaiu 4 500 000~1, to kdziemy musieli szukaC 
kolejnych 4 000 000, teby te inwestycje uruchomiC, jesteSmy na.to gotowi. Strategia jest taka, 
t e  przy k d y m  zadaniu, nawet jeSli nie ma pieniqdzy w budtecie a jest realna szansa na 
pozyskanie konkretnych pieniedzy to bqdziemy zwracaC siq do Pafistwa o mian? w budtecie. 



Odnoszqc siq do prqchod6w, wraz bardziej roinie narn ten element dotacyjny, tj. okolo 
23 000 00021, PIT -ponad 21 000 000~1, podatek od niemchomoici - okolo 15 000 00021, 
subwencja oiwiatowa na tym samym poziomie 14 700 00021. 

Skarbnik Monika Ordak przedstawila projekt uchwaly bud2etowej i Wieloletnig Prognoq 
Finansowq Miasta i Gminy Serock: ustala siq dochody w lqcznej kwocie 87 3 14 34 1,llzi w 
tym: dochody bieQce w kwocie 85 936 630 zl, dochody majqtkowe w kwocie 
1 377 71 1,1121.Ustala siq wydatki w l w e j  kwocie 93 652 57130 zl, w tym: wydatki biewe 
w kwocie 80 368 418,06 zl, wyd'atki majqtkowe w kwocie 13 284 153,14 21. Ustala siq deficyt 
budktu w kwocie 6 338 230,09 21, kt61y zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi 
z: emisji obligacji komunalnych w wysokoici komunalnych w wysokoici 3 418 930,09zl, 
zaciqganych po2yczek w wysoko6ci 2 919 300 zl. Ustala siq przychody budtetu w wysokoici 
10 319 OOOzl, z tytulu: zaciqgniqtych poeczek w wysokoSci 2 919 30021 na sfinansowanie 
planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 3 418 930,09 zl na 
sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokoki 
3 980 769,9121 na splatq wczeiniej zaciqgniqtych wbowiqzab z tytulu kredytbw, po2yczek i 
emisji papier6w wartoSciowych. Ustala siq rozchody b u h t u  w wysokoici 3 980 769,91 zl z 
nastepujqcych tytul6w: na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowi@ah z tytuh kredyt6w w 
wysokoici 66 842,0821, na splatq wczeiniej zaciqgnietych wbowiqzab z tyth powczek w 
wysokoSci 583 927,8321, na splatq wcdniej zaciqgniqtych zobowiqzab z tytulu emisji 
papier6w wartoSciowych w wysokoici 3 330 000zl. 
Planuje siq uzyska6 dotacje celowe z Powiatu Legionowskiego w wysokoSci: 
- 648.000 zl dotyczqq p m j ~ i a  zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu 

zbiorowego, 
- 250.000 21, dotycqcq przejqcia zadania, polegajqcego na biewym utrzymaniu d16g 

powiato-wych na terenie gminy Serock. 
Dial700 Gosuodarka mieszkaniowa 
Rozdzial70001 
Planuje siq wplyw irodk6w stanowiqcych dochody realiwwane p m z  Miejsko - Gminny 
Zaklad Gospodarki Komunalnej: 
- w wysokoSci 170.000 zl z tytuh czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach 

komunalnych, 
- w wysokoici 240.000 zl z &uh uslug komunalnych Swiadcwnych w gmimym zasobie 

mieszkaniowym (wplywy za nieczystodci plynne i stale, centralne ogrzewanie i wodq), . 
Rozdzial70005 
Planuje siq dochody w lqcznej wysokohci 957.400 21, w tym: 
I.  dochody bietqce 257.400 zl z tytuhr: 
1. opkat rocznych w wysokoici 170.000 A za ukytkowanie wieczyste niemchomoki 

gruntowych o powierzchni 5,77 ha, wynikajqce z oplat naliczonych 32 ukytkownikom 
wieczvstvm. * , ,  

2. dochodbw z d z i a w y  N ~ N C ~ O ~ O ~ C ~  stanowiqcych wlaslio6C grniny w kwocie 75.000 
zl, ktbre zostab naliczone na podstawie zawartych umbw dzierhwy, 

3. odsetek od nieterminowo &gulowanych odat za wowanie-wieczyste, dzieawq 
i sp& niemchomoici w wysokoSci 5.000 zl, 

4. odsetek od sprzedq ratalnej lokali i grunt6w oraz za przeksztalcenie prawa w o w a n i a  
wieczystego w prawo wlasnoSci w wysokoici 1.400 21, 



5. +at mjemc6w za spoqdzenie przez rzecwznawq majqtkowego wycen lokali 
mieszkalnych, m t  oplat sqdowych oraz wpkaty za reklamy flwietlane w wysokoici 
6.000 zl. 

I1 dochody majqtkowe - 700.000 zi z tyrulu: 
1. wplyw6w z przeksztalcenia prawa ukytkowania wieczystego przyshgujqcego osobom 

fizycznym w prawo Wlasnoki w kwocie 100.000 A, kt6re obejmujq raty wynikajqce 
z decyzji wydanych w latach ubieglych oraz z przeksztalcenia prawa ukytkowania 
wieczystego w prawo wlasnofci, wynikajqcego z wejkia w Qcie ustawy o 
pneksztalceniu prawa ukytkowania wieczystego grunt6w zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo wlasnoici tych grunt6w, 

2. wplyw6w ze spneda2y nieruchomobi - 600.000 zl, na kt6re skladajq siq: 
a) wplywy ze spmxbky 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom - 50.000 

zl.. 
b) wplywy ze sprzedaPy grunt6w w wysokoici 550.000 zl, w tym: 
- dzialka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Srnolana, 
- dziaka nr 13714 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana, 
- dzialka nr 34415 i 34514 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka, 
- dzialka nr 3013 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka, 
- dzidka N 3014 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka, 
- dzialka nr 3015 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka, 
- dzialka nr 3016 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka. 
Z WIW dzialek planuje siq sprzed& cqici  nieruchomofci do osiqgniqcia planowanych 
wplyw6w ze sprzeda2y grunt6w. Natomiast wartof6 wszystkich nieruchomoici, na 
kt6re Rada Miejska w Serocku wyrazila zgodq w fonnie uchwaly, zostala wyceniona 
na Ipodstawie operat6w szacunkowych, wykonanych przez rzecwznaMcq 
majqtkowego na o g 6 b  kwoe 625.000 zl. 

Dzid710 Dzialalno.46 usheowa 
Rozakiai 71 012 
Planuje siq uzyskaC dochody w wysokosci 10.000 zi z tyhh zwrotu koszt6w za 
pneprowadzmie czynnoki rozgraniczeniowych. 
Dzial750 Administracia vubliczna 
Rozdzid 75011 
Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Ur&u Wojew6dzkiego planuje 
siq dotacjq w kwocie 124.786 zl na realizacjq zadafi biewych z zalcresu adrninistracji 
nqdowej zleconych gminie. 
Planuje siq dochody w kwocie 10 zl stanowiqce 5% wplyw6w z tytulu udostqpniania 
infonnacji o danych osobowych. 
Rozdzid75023 
Doch6d w wysokofci 2.000 zl obejmuje w$ywy z tytuhr ~ y n a g r o d z e ~ a  za terminowe 
naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od os6b fizycmych oraz wynagrodzenia 
za terminowe rozliczanie zasilk6w chorobowych. 
Rozakial 75085 
Planuje siq uzyska6 wplywy w wysokoici 150 zl z tytuh wynagmdzenia za terminowe 
naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od os6b fizycznych i za terminowe 
rozliczanie zasik6w chorobovriycb oraz odsetek w wysokofci 700 zl naliczanych przez bank 
od 6rodk6w fitlansowych gromadzonych na rachunkach. 
Dzial 751 Urqdy naczelnych organ6w wiadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sqdownictwa 
Rozdzial75101 
Planuje siq dotacjq celowq na p r o w a d ~ e ~ e  i aktualizacje stdego rejestru wyborc6w w g m i ~ e .  



Kwotq 3.003 zl przyjqto na podstawie informacji ot~zymanej z Krajowego Biura Wyborczego. 
Dzial754 Bemieczelistwo ~ubliczne i ochrona ~rzeciw~)iarowa 
Rozdzial75416 
Planuje siq w&wy w kwocie 15.000 zl z tytuh nalokonych przez Stra.2 Miejskq mandat6w 
karnych oraz wplywy w wysokoSci 600 zl z tytulu koszt6w upomnieh. 
Dzial 756 Dochodv od o d b  ~rawnvch. od os6b fizvcznvch i od innvch iednostek 
nie~osiadaiacvch osobowoSci ~rawnei oraz wvdatki zwiazane z ich voborem 
W rarnach dzialu zaplanowano wpiywy z tytuh dochod6w pobieranych i przekazywanych 
do p i n y  przez Urzqdy Skarbowe z tytulu: 

- podatku od dzialalnobi gospodarczej w wysokoSci 16.000 zl, 
- odsetek od nieterminowych *at podatk6w w wysokoSci 5.100 zl, 
- podatku od czynnosci cywilnoprawnych w wysokoSci 1.705.000 zl, 
- podatku od spadk6w i darowizn w wysokoSci 90.000 zl, 
- ~odatku dochodoweao od os6b ~rawnych w wysokoSci 430.000 zl. 

~ w o t y  poszczeg61nfch podatk6w okrt%lono na podstawie przewidywanego wykonania 
za 2019r. Do opracowania Projektu dochodow budietu na 2020r. z zakresu pobieranych 
podatk6w przez &nine pnyjqto powierzchniq budynk6w i grunt6w oraz l iczb pojazdbw, wg 
stanu wynikajqcego z ewidencji podatkowej na dzien 30.09.2019r. 
Rozdzial75615 
Planuje siv uzyskd dochody z podatku od nieruchomoici od osdb prawnych w Iqcznej 
wysokoSci 9.340.000 d 

Dla os6b prawnych przyjqto do opodatkowania nastqpujqce powierzchnie: 
- budynki mieszkalne 18.191,80 mZ, 
- budynki pozostate 81.016,90 mZ, 
- budynki gospodarcze i kom6rki 1.052,90 m2, 
- budynki pod dzialalnoSC gospodarczq 160.842,01 m2, 
- gabinety lekarskie 63 1,34 m2, 
- grunty pozostale (budowlane) 1.403.34 1,01 m2, 
- grunty zajqte pod dzialalnoSC gospodarczq 1.483.386,16 m2. 
Do opodatkowania przyjqto r6wniei wartoSC budowli w wysokoSci 2% tj. kwota 3.553.806,04 
zl. Zaplanowano tak% wplywy z now0 wybudowanych budynkbw, kt6re bqdq 
wykorzystywane pod dzialalnoSC gospodarczq 530 m2 oraz wplywy na zalegloSci w kwocie 
70.391 zl. 
Prognomje siq uzyskanie dochod6w z podatku od nieruchomoSci od os6b prawnych 
w wysokoSci 98% wymiaru podatku. 
Planuje sic uzyskat dochody z podatku rolnego od osdb prawnych w iqcznej wysokdci 
13.400 zl. 
Dochody z podatku rolnego od os6b prawnych planuje siq uzyskaC przyjmujqc do 
opodatkowania dla grunt6w gospodarstw rolnych powierzchniq uzytk6w rolnych 114,1229 ha 
przeliczeniowego oraz dla pozostalych gruntow rolnych powierzchniq 3,2844 ha wynikajqcq z 
ewidencji grunt6w i budynk6w. 
Do ustalenia stawki podatku rolnego obnikono cenq skupu 2yta ogloszonq w Komunikacie 
Prezesa Glownego Urzqdu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie Sredniej ceny 
skupu iyta za okres 11 kwartal6w bqdqcej podstawq do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zl za I dt do kwoty 45 zt za 1 dt. 
Podatek rolny dla grunt6w gospodarstw rolnych ustala siq jako r6wnowartoSC pieniqknq 
2,s dt kyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,s dt. x 45 zl = 112,50 zl, natomiast dla 
pozostalych podatnik6w posiadajqcych utytki rolne do 1 ha, r6wnowartoSC pieniqhq 5 
dt. iyta za 1 ha fizyczny wynikajqcy z ewidencji grunt6w tj. 5 dt. x 45 zl = 225 A. 



Zaplanowano r6wnie2 wplywy na zalegioSci w kwocie 94 zi. 
Przyjmuje siq osiqgniqcie wpkyw6w z podatku rolnego od os6b prawnych w 98% wymiaru. 
Planuje sig uzyskai. dochody z podatku leinego od osdb prawnych w tqcznej wysokoici 
51.400 zi 
Podatek leSny od os6b prawnych zaplanowano przyjmujqc do opodatkowania powierzchniq 
lasu 1,193,4650 ha oraz 50% stawkq podatku IeSnego dla lasow ochronnych i las6w 
wchodqcych w sklad rezenvat6w przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki 
podatku IeSnego przyjqto iredniq cenq sprzedaiy drewna, obliczonq wediug Sredniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleknictwo za pienvsze tny kwartaly 2019r., ogioswnq w 
Komunikacie Prezesa Gi6wnego Urzgu Statystycznego z dnia 18.10.201 9r. kt6ra wyniosla 
194,24 zl za 1 m3. Stawkq podatku leinego ustala siq od 1 ha fizycznego jako r6wnowartoSC 
pieniqbq 0,220 m3 drewna x 194,24 zi = 42,7328 zi. 
Zaplanowano r6wniei wpiywy na zalegloici w kwocie 50 zl. 
Planuje siq osiqgniqcie wplyw6w z podatku IeSnego od os6b prawnych w 98% wymiaru. 
Planuje sig dochody z tytutu podatku od Srodkdw transportowych od osdb prawnych 
w kwocie 47.000 zI. Przyjqto do opodatkowania 41 pojazdy na kwotq 46.675 zi. 
Zaplanowano r 6 w n i e i . & ~ ~ i ~ w ~  na zalegioici w wysokoici 360 zi. 
Plahuje siq osiqgniqcie wpIyw6w z podatku od Srodk6w transportowych od o d b  prawnych 
w 98% wymiaru. 
Planuje sig uzyskaC Srodki w wysokoici 3.600 zl z Patistwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie za zwrot utraconych dochod6w z tytulu zwolnienia z podatku od 
nieruchomo$ci grunt6w zajqtych pod sztuczny zbiornik wody - Jezioro Zegrzyriskie o 
powierzchni 749,85 13 ha. 
Zaplanowano dochody w kwocie 1.450 zl z tytufu zwrotu koszt6w wysianych upomnien 
i kwotq 12.130 zi z tytulu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne 
+at podatk6w i opiat lokalnych. 
Rozdzial75616 
Planuje sig uzyskai. dochody z podatku od nieruchomoSci od osdb fizycznych w wysokoici 
5.420.000 zt. 

Dla os6b fizycznych przyjqto do opodatkowania nastqpujqc powierzchnie: 
- bud* mieszkalne 666.438,60 m2, 
- budynla pozostaie 145.213,46 mZ, 
- budynki gospodarcze i kom6rki 35.895,15 m2, 
- budynki pod dziaialnoSC gospodarczq 37.489,83 m2, 
- gabinety lekarskie 276,38 m2, 
- budynki pod dzialalnoSC gospodarczq materiaiami siewnymi 30,76 m2, 
- grunty pozostale (budowlane i rekreacyjne) 7.251.259,67 m2, 
- grunty zajqte pod dziaialnoSC gospodarczq 423.104,80 m2. 

Do opodatkowania przyjqto r6wniez wart066 budowli w wysokoici 2%, tj. kwota 
41.916,52 A. W 2020r. planuje siq, t e  zostanq opodatkowane oddane do ukytkowania 
nowe budynki mieszkalne o powierzchni 18.000 m2, bud* letniskowe o powierzchni 
400 m2 i budynki wykorzystywane pod dzialalnoSC gospodarcq o powierzchni 100 m2. 
Planuje siq zwiqkszenie dochod6w w wyniku zmiany utytku rolnego na dziaiki budowlane 
,,Bn o powierzchni 50.000 m2. Zaplanowano tak2e d y w y  na zalegiohi w wysokoici 
254.205 zl. 
Przyjmuje siq, ke wpiywy dochod6w z podatku od nieruchomoici od os6b fizycznych 
wyniosq 95% wymiaru podatku. 
Planuje sig uzyskat dochody zpodatku rolnego od osdbfizycznych w wysokoici 241.000 zl. 
Planuje siq uzyskaC dochody z podatku rolnego od osob fizycmych przyjmujqc do 
opodatkowania dla grunt6w gospodarstw rolnych powierzchniq 1.765,2482 ha oraz dla 



pozostalych grunt6w rolnych powiemhniq 225,7235 ha. wynikajqq z ewidencji grunt6w i 
budynk6w. 
Do ustalenia stawki podatku rolnego obnikono cenq skupu @ta ogloszonq w Komunikacie 
Prezesa Glbwnego Urzqdu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie Sredniej ceny 
skupu @ta za okres 11 kwartal6w bdqcej podstawq do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zl za 1 dt do kwoty 45 zl za 1 dt. 
Podatek rolny dla grunt6w gospodarstm) rolnych ustala siq jako r6wnowartoSC pieniqbq 
2,5 dt m a  za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt x 45 24 = 112,50 24, natomiast dla 
pozostaiych podatnik6w posiadajqcych u2ytki rolne do 1 ha, r6wnowartoiC p i e n k m  5 dt 
kyta za 1 ha fizyczny wynikajqcy z ewidencji grunt6w, tj.: 5 dt x 40 zl = 225 zi. 
Zaplanowano r6wniek wplywy na zalegloici w kwocie 4.091 zi. 
Przyjmuje siq osiqgniqcie wplyw6w z podatku rolnego od o d b  fizycznych w 95% wymiaru. 
Planuje sie uzyskaI2 dochody z podatku lejnego od osbb fizycznych w wysokdci 34.800 zl. 
Podatek leiiy od os6b fizycznych zaplanowano przyjmujqc do opodatkowania powiemhniq 
lasu 816,2070 ha. Do ustalenia stawki podatku leinego przyjqo Sredniq cenq sprzedaty 
drewna, obliczonq wedlug Sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleinictwo za pierwsze 
tny kwartaiy 2019r., ogloszonq w Komunikacie Prezesa Glbwnego U&u Statystycznego z 
dnia 18.10.2019r. M6ra wynosi 194,24 zi za 1 m3. Stawkq podatku leinego ustala siq od 1 ha 
fqcznego jako r6wnowartoSC pieniqhq 0,220 m' drewna x 194,24 A =  42,7328 zi. 
Zaplanowano r6wniek v@ywy na zalegloSci w kwocie 1.665 zl. 
Planuje siq osiqgniqcie wplyw6w z podath IeSnego od o d b  fizycznych w 95% wymiaru. 
Planuje siq uzyskai. dochody z tytulu podatku od Srodkbw transportowych od osdb 
fizycznych w kwocie 138.000 zi. Przyjqto do opodatkowania 112 pojazdy na kwotq 13 1,727 zi. 
Zaplanowano r6wniek wplywy na zalegloici w wysokoSci 6.273 zi. 
Planuje siq, ke wplywy dochod6w w tytulu podatku od Srodk6w transportowych od os6b 
fizycznych wynioq 95% wymiaru podatku. 
Planuje sic uzyskuI2 dochody z oplaw za posiadanie psa w wysokoici 5.000 zl. Plan 
dochod6w z oplaty od posiadania ps6w okreSlono pzyjmujqc stawkq na poziomie 2019~. tj. 40 zi. 
Op4atq objqto wlaScicieli 125 ps6w. 
Planuje sie uzyskuI2 dochody z oplaly targowej w wysokoici 76.000 zl. Mads siq, ke 
uzyskane wplywy bqdq ksztaltowaly sip na poziomie pmwidywanego wykonania roku 2019. 
Planuje siq uzyskaC dochody z tytulu opiaty miejscowej w wysokdci 280.000 zl. Hotele 
i oirodki szkoleniowo - wyPoczynkowe pdokone w miejscowoiciach, w kt6rych moke by6 
pobierana oplata miejscowa majq obowiqzek jq pobieraC od os6b tam przebywajqcych 
powykej jednej doby i w okresach miesiqcznych odprowadza6 do gminy. Do ustalenia 
oplaty miejscowej przyjqto stawke w wysokoici 2,17 zl, M6ra zostala okreSlona uchwa4q 
Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.1 1.2016~ 
W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokoki 40.030 zl z tytufu zwrotu koszt6w 
wysylanych upornnien oraz dochody w wysokoici 21.900 zl z tytulu odsetek naliczanych za 
nieterminowe dokonanie przez osoby f q c n e  wpiat podatk6w i opiat lokahych. 
Rozdzial75618 
Na podstawie pmwidywanego wykonania za rok 2019 planuje siq uzyska6 dochody z tytulu: 
1. odat za wydane zezwolenia na sprzedaZ. napoi6w alkoholowych w wysokoki 700.000 z4, 
2. o ~ a t  skarbowych w wysokoScii00.000 zi, - 
3. oplat za z a j ~ i e  pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urz4dze6 nie 

zwipnych z funkcjonowaniem drogi w wysokoSci 120.000 A. Kwotq wplywu ustalono 
szacunkowo na podstawie opiat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubieglych, 

4. opiat od wzrostu wartoki niemchomoSci w zwiqzku ze zmianq planu zagospodarowania 
przestrzennego (opiata planistyczna) w kwocie 150.000 24. Wpiywy obejmujq zalegle 
oplaty z tytulu decyzji wydanych w latach ubieg4ych oraz oplaty naliczane w trakcie 
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roku, 
5. opiat adiacenckich od wzrostu wartoSci niemchomobi na skutek podziah nieruchomoSci 

w wysokoki 300.000 zl. 'WysokoSC dochod6w zaplanowano szacunkowo na podstawie 
oplat ustalonych decyzjami wydanyhi w latach ubieglych, 

6. oplat dodatkowych za przyjvie oSwiadcze6 o wstqieniu w zwiqzek mal-ki poza 
lokalem u q d u  w wysokoSci 50.000 zl, 

7. m o t u  koszt6w upomnie6 esylanych do os6b zalegajqcych z oplatami: za zajvie pasa 
drogowego, adiacenckq i planistycznr) w wysokoSci 150 A, 

8. odsetek od nieteminowo wnoszonych oplat w wysokoici 5.000 zl. 
Rozcln'al75621 
Zaplaowano dochody z tytulu udzial6w gminy w podatku dochodowym od o d b  fuycznych 
w kwocie 21.097.243 zl na podstawie infoxmacji otnymanej z Ministerstwa Finans6w. 
D d  758 R 6 h e  rozliczenia 
Rozdzial75801 
Na podstawie infonnacji otrzymanej z Ministerstwa Fians6w zaplanowano subwencje 
oSwiatowr) w wysokoSci 14.678.978 zl. 
R o d i d  75814 
Zaplanowano dochody z tytulu odsetek naliczanych przez bank od Smdk6w hansowych 
gromadzonych na rachunkach gminy w wysokoSci 60.000 A. 
W zwi* z pmwadzonymi postqpowaniami qdowymi o zaplate zaleglych oplat z tytuiu 
W o w a n i a  wieczystego ' i  dzieawy niemchomo~ci planuje sic uzyska6 dochody 
w wysokoSci 100 zl z tytuh nnotu oplat i koszt6w qdowych. 
Zaplanowano dochody w wysokosci 20.000 zi w zwi* z uzyskaniem dohansowania do 
koszt6w zwiqzmych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotbwkowa. 

Wydatki 

Dzial600 Transoort i lacznoSC 
Rozdzid 60004 - planuje siq4mdki na pokrycie koszt6w zwipanych z lokalnym transportem 
zbiomwym. 
Rozdziai 60011 - zaplanowano Srodki na zadania majqtkowe, kt6re .szczegMowo przedstawia 
zalqcznik nr 16. 
Rozdzd 60013 - zaplanowano Srodki na zadania majqtkowe, kt6re szczegMowo przedstawia 
zalqcznik nr 16. 
Rozdzid 60014 - zaplanowano Smdki na pokrycie koszt6w biekpego utnymania dr6g 
powiatowych na terenie gminy. 
Rozdzd 60016 - zaplanowano Srodki na zakup mak6w drogowych, soli i piwku 
niez-ych do uhzymania dr6g i chodnik6w na terenie gminy, wykonanie remontu dr6g 
(h;crirowanie i rbwnanie), utrzymanie dr6g i chodnik6w gminnych oraz oznakowanie poziome 
ulic. 
Planuje siq wydatki na opra.cowanie projekt6w organizacji mchu drogowego na drogach 
gminnych i przeglaAy roczne dr6g. 
Zaplanowano r6wnie2 h d k i  na zadania majqtkowe, kt6re szczegMowo przedstawia 
zalwznik nr 16 oraz na realizacje zadah w ramach funduszu sdeckiego zgodnie z 
zalacznikiem nr 15. 
~zik 630 Turvstvka 
R o a d  63095 - zaplanowano Srodki na remont i modernizacje S c i e ~  dydaktycznej oraz na 
realizacje p&gramu;,~erocki Rower Miejski". 



Dziai 700 Gosoodarka mieszkaniowa 
Rozdzial 70001 - planuje siq wydatki z w i p n e  z bie3cym utrzymaniem substancji 
mieszkaniowej, w tym: zakup material6w elektrycznych, hydraulicznych, bud~wlanych, 
Srodk6w czystoSci, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono Srodki na 
odprowadzenie Sciekbw, ushgi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji 
mieszkaniowej. 
Rozdziai 70005 - zaplanowano wydatki na: 
- koszty opracowania przez rzeczoznawcq majqtkowego operat6w szacunkowych 

okreSlajqcych wartog6 nieruchomobi stanowiqcych wiasnoSC gminy, planowanych do 
sprzedaiy oraz dla cel6w naliczenia oplat adiacenckich i planistycznych, 

- oplaty notarialne, kt6re gmina pokrywa w przypadku nabywania 
nieruchomoici, 

- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, 
- ushgi reklamowe i ogtoszenia zamieszczane w prasie dotycqce nieruchomoSci 

przeznaczonych do sprzed-, oddania w najem lub dzieriawq, 
- oplaty za dzieriawione niemchomoSci przez gminq, 
- oplaty za wypisy i wyrysy z ewidencji g1unt6w oraz odbitki map, niezbqdnych w 

sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomoSci lub w zwiqzku z tocqcym siq 
postqpowaniem administracyjnym, 

- oplaty z tytulu u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci pdoionych we wsiach Borowa 
G6ra, Jadwisin i Jachranka, 

- oplaty za odpisy z ksiqg wieczystych, 
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych um6w zamiany, sprzed&y, dziefiwy, itp. 
- oplaty sqdowe ponoszone przez gminq w sprawach sqdowych, np. zaloienie ksiegi 

wieczystej, zasiedzenie oraz zwiqzane z postqpowaniem egzekucyjnym. 
- koszty zakupu energii dotycqcy nieruchomoSci gminnych z czynnym przylqczem 

energetycznym nie przekazanych w zarqd, 
- kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych za naniesienia budowlane oraz 

nasadzenia roSlinne znajdujqce siq na gruntach przejqtych z mocy prawa na rzecz gminy 
pod drogi gminne lub ich poszexzenia, 

- wyplata odszkodowrui za przejqcie grunt6w pod drogi oraz odplatne nabycie grunt6w na 
rzecz gminy 

Dziat 71 0 DzialalnoSC usheowa 
Rozdzial 71004 - planuje sic wydatki zwipme z opracowaniem oraz zmianq miejscowych 
plan6w zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji zwipne j  z 
tworzeniem projektbw miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego o m  wydatki 
zwipme z wynagrodzeniem czlonk6w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 
W opracowaniu pozostajq: projekty miejscowych plan6w zagospodarownia przestrzennego 
w rejonie ul. Czeskiej w Serocku i miasta Serock obszar A4, zmiany mpzp gminy Serock, 
sekcja C zmiany studiurn uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania pxzestrzennego 
obejmujqce wybrane zagadnienia i obszuy p d o b n e  na terenie miasta i gminy Serock. 
~abez~ieczono r6wnie2 Srodki na wydatki zwiqzane z opracowaniem projektu zmiany mpzp 
sekcji F1. 
Rozdziai 71012 - planuje siq wydatki dotycqce wskazania na gruncie granic nieruchomoSci 
stanowiqcych wlasnoSC gminy oraz z w i p n e  z opracowaniem map podziah nieruchomoSci i 
map do cel6w sqdowych dla potrzeb regulowania stan6w niemchomoSci oraz postepowrui 
prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami. 
Rozdzial 71095 - planuje siq wydatki zwiqzane z opracowaniem analizy pod kqtem 
moiliwoSci wykorzystania wybranych niemchomoSci gminnych' na cele instalacji 



fotowoltaicznych oraz na zakup usiug i wykonanie materiai6w promujqcych tereny 
inwestycyjne poloione w granicach gminy. 
Dzial 750 Administracia vubliczna 
Rozdzial 75011 - planuje siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadah zleconych, kt6re 
wykonywane sq w ramach 3,06 etat6w z zakresu: USC, obronnobi i mrqdzania 
kryzysowego, ewidencji dzialalnobi gospodarczej i rolnictwa. WysokoSC wydatk6w zostala 
ustalona do wysokoSci okreSlonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzqdu 
Wojew6dzkiego. 
Rozdziat 75022 - planuje siq wydatki zwiqzane z wypiatami diet dla radnych za udziai w 
sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji 
posiedzeh, drobnymi ogioszeniami, pokryciem koszt6w zakupu usiug telekomunikacyjnych, 
szkole6 radnych oraz pokryciem koszt6w podr6Zy skbowych radnych Rady Miejskiej w 
Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano Srodki na wykonanie drobnych napraw sprzqtu. 
Rozdzial 75023 - zaplanowano wydatki zwiqzane z biewcym fimkcjonowaniem urzqdu. 
Zadania bqdq realizowane w ramach 70,67 etatu ($cznie z zadaniami zleconymi). W 2020 
roku zaplanowano wypiatq nagr6d jubileuszowych dla szeSciu prawwnik6w. Zabezpieczono 
Srodki na wynagrodzenia dla os6b zatrudnionych na podstawie um6w zlecen i o dzieio na: 
kykonywanie zadah BHP, prowadzenie audytu, konserwacjq fontanny, malowanie 
pomieszczen. 
Zabezpieczone Srodki na wydatki zwiqzane z urnowami na obslugq prawnq, obslugq 
prawnq dotyczqcq rozliczen z tytulu podatku od towar6w i uslug oraz inspektora danych 
osobowych. 
Ponadto zaplanowano Srodki na wydatki biewce na: zakup materiai6w biurowych, druk6w, 
Srodk6w czystoSci, paliwa do samochod6w sluibowych, papieru, tuszy i toner6w 
do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposaienia budynku, czasopism fachowych, 
wody, gazu energii elektrycznej, na pokrycie opiat pocztowych, uslugi telekomunikacyjne, 
ubezpieczenia budynk6w adrninistracyjnych wraz z wyposaieniem oraz samochod6w 
skbowych, przeglqdy i naprawy mienia, aktualizacjq i utrzymanie program6w 
komputerowych, antywirusowych i zabezpieczajqcych sieC, utrzymanie portali urzqdu, 
utrzymanie i dzieriawq kserokopiarki i centrali telefonicznej, opiaty za wsparcie 

I 
technicme system6w komputerowych, oplat abonamentowych za utrzymanie kamery na 
rynku i abonamentu radiowo-telewizyjnego, oplat za utrzymanie lokalnego Systemu 
Sygnalizacji Potarowej w budynku Izby Pamiqci, koszty usiug transportowych, 

I 
konserwacjq sprzqtu informatycznego i urzqdzeh, przeprowadzenie okresowych i 
kontrolnych badah lekarskich prawwnik6w z zakresu medycyny pracy oraz i ~ e  wydatki 
wynikajqce z przepis6w BHP, dofinmsowanie ksztaicenia pracownik6w, szkolenia oraz na 
pokrycie koszt6w podr6ty siuibowych pracownik6w i ryczaitbw za uiywanie 
samochod6w prywatnych do cel6w sluibowych. 
Zaplanowano wydatki na wykonanie i zakup mebli biurowych, wykladziny dywanowej 
do pomieszczen biurowych znajdujqcych siq na I pietrze budynku ratusza oraz drobnego 
sprzqtu komputerowego, licencji i oprogramowania. 
Zaplanowano rbwniei wydatki zwiqzane z wyplatq prowizji dla sd tydw za pob6r podatk6w, 
inkasentowi z tytuiu poboru opiaty targowej, oSrodkom wypoczynkowym za pob6r opiaty 
miejscowej, oplatq podatku IeSnego a takte wydatki zwipane z opiatq komomiczq i kosztami 
postqpowania sqdowego za ustanowienie hipoteki przymusowej. 
Rozdzial 75075 - planuje siq wydatki dotycqce promocji gminy, polegajqce na: 
- organizacji wykiad6w historycznych zwiqzanych z Izbq Pamiqci i Tradycji Rybackich, 
- wykonaniu autorskich opracowah, wykiad6w historycznych i okolicznobiowych, korekt 

publikacji, tlumaczen, 
- przygotowaniu prezentacji i araniacji stoiska promocyjnego Serocka, 



- przygotowaniu inscenizacji promocyjno-edukacyjnej w ramach wydarzenia ,,Noc 
muze6w", 

- realizacji corocznych wmztat6w rzemieSlniczych na podgrodziu ,,To Barbarki robota", 
- realizacji prezentacji na Festiwalu dectw,  Swiecie Dar6w Ziemi i innych wydarzeniach 

pmmo~yjnych oraz organizacji rejdw promocyjnych po Jeziorze Zegrzyfiskim, 
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych oraz poprzez uczestnictwo w Klubie 

Samorzapowym PAP, 
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej ,,Bliska9' na smartfony i serwisu w Samoqdowym 

Informatone SMS, 
- wykonaniu g a b t 6 w  promocyjnych Miasta i Gminy Serock, dnrk kart Swiqtecznych 

iokolicznoSciowych plakat6w, zaproszeh, poczt6wek, ulotek, baner6w, folderu 
informacyjnego, bmszury biograficznej Witolda Zglenickiego oraz kalendam na 2021 r., 

- wykonaniu szklanych tablic infonnacyjnych - ,,Ciekawe rniejsca w Serocku", tablic 
promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz tablic promocyjno-informacyjnych, 

- realizacji wystaw okolicznoSciowych, konkurs6w, wystaw outdoorowych, wemi* oraz 
wynajmie wystaw, - wykonaniu nagr6d, pnemaczonych dla reprezentant6w i laweat6w gmimych oraz poza 
grninnych konkurs6w i akcji spolecznych (upominki, trofea), 

- wykonaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Semcka - ksiega nak6w. 
Rozdzial 75095 - zaplanowano Srodki na oflate skladek cdonkowskich na: Zwizpek Gmin 
Zalewu Zegnybkiego, Zwiwk  Mast Polskich, Lokalnq Grupq Dzialania Zalewu 
Zegrzyriskiego, Zwiqzek Gmin Wiejskich i Lokalnq Organizacje Turystyczq ,,PrzysM w 
sercu Mazowsza". Lplanowano r6wni& Srodki na pokrycie koszt6w zwiqzmych z pobytem 
goSci miast bliiaczych, drukowaniem ,,Informatora gminy Serock", zakup iluminacji 
Swiqtecznych i flag, organizacjq Obchod6w Swieta Patrona Serocka, wykonaniem tablic 
informacyjnych na terenie gminy, wypkatq diet dla solfys6w za udzial w posiedzeniach sesji 
i komisji Rady oraz zebraniach zwolywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
Zaplanowano r6wniek Srodki na realizacje zadah w ramach funduszu deckiego zgodnie 
z zalqcmkiem nr 1 5. 
Dzial75 1 Urzedv naczelnvch ornan6w wladzv ~abstwowei. kontroli i ochronv orawa 

sadownictwa 
Rozdziui 75101 - zaplanowano wydatki zwiqime z realizacjq zadab zleconych polegajqcych 
napmwadzeniu i aktukacj i  stalego rejestru wyborc6w, w ramach dotacji przekazywanej 
przez Krajowe Biuro Wyborcze. 
Dzial754 Bemieczefistwo wubliczne i ochrona orzeciwoo2arowa 
Rozdziai 75404 - zaplanowano Smdki na pokrycie koszt6w zwiqzanych z organizacjq s h b  
ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy. 
Roz&id 75412 - zaplanowane wydatki zwiqzme q z funkcjonowaniem czterech jednostek 
Ochotniczych Straty Pobunych dzialajqcych na terenie gminy i obejmujq: 
- zakup umundwowania i specjalistycznej odzieky ochronnej dla czlonk6w gminnych 

jednostek OSP, 
- wyplaty ekwiwalentu pieniqinego za udzial w dzialaniach ratowniczo-gdniczych 

i szkoleniach pohmiczych, 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szeSciu zatrudnionych konsenvator6w pojazdbw 

i s p q t u  stmtackiego w jednostkach OSP dzialajvych na terenie gminy, 
- zakup paliwa, innych plynbw eksploatacyjnych s p q t u  p.pok. oraz r6inego rodzaju 

materialdw stanowiqcych wyposa2enie poszczeg6lnych jednostek OSP, 
- wydatki za energie e lektrycq i gazowq do gamky jednostek OSP, 
- koszty napraw samochod6w pohmiczych, sprqtu silnikowego oraz strahic OSP, 



- okresowe badania lekarskie czlonk6w OSP oraz badania lekarskie kierowc6w pojazd6w 
uprzJiwilejowanych, 

- okresowe badania technicme i przeglqdy samochod6w pohmiczych oraz aparat6w 
powietmych b&cych na wyposa2eniu jednostek OSP, a k&e pokrycie koszt6w ushgi 
dystrybucji energii elektrycznej do remiz strahckich, 

- oplaty za karty abonamentowe GSM, znajdujqce sip w terminalu GSM DTG 53, kt6ry 
jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP, 

- ubezpieczenie czlonk6w OSP, specjalnych po3amiczych pojazd6w samochodowych o m  
smhic .  

R o d i d  75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprqtu obrony cywilnej , 
oraz rbhego rodzaju material6w stanowiqcych wyposaenie poszczeg6lnych formacji OC. 
Zabezpieczono Srodki na pokrycie koszt6w przeprowadzenia szkoleh przez Instruktora 
Obrony Cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy - zleceda, oplacanie szkoleh 
zewnetrznych zzakresu OC dla kierohctwa i k&, naprawy, okresowe badania 
tec&cm; i przeglqdy sprqtu znajdujqcego siq na wypos&niu &ych formacji OC. 
R o d i d  75416 - zaplanowano wydatki zwiqzane z dzialalnoSciq S t & y  Miejskiej dotycqce 
w szczeg6lnoSci pokrycia koszt6w wynagrodzeh i pochodnych (zadania b& realizowane 
w ramach 12,13 etatu). Planuje sip Srodki na uzupelnienie i pranie umundurowania, zakup 
paliwa i akcesori6w do samochodu shbowego, Srodk6w technicznych i chemicznych, 
pokrycie koszt6w funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii 
elektrycznej, obsiugq urzqdzeh sieci LAN, oplatq ubezpieczenia), oplaty za usiugi 
telekomunikacyjne, oplaty za krajowe podr62e slukbowe. Zabezpieczono Srodki na 
szkolenia i badania okresowe pracownik6w, przeglqd techniczny, drobne naprawy i 
ubezpieczenie samochodu &bowego. 
Rozdzid 75421 - zaplanowano Srodki na zakup sprzptu i material6w wykorzystywanych 
w sytuacjach wystqpienia na terenie gminy zagrohh. Zakupy realizowane b d q  tak2e na 
potrzeby uzupehienia stan6w niaterialowych w magazynie, po W c i u  zasob6w w czasie 
prowadzonej akcji ratowniczej. Srodki finansowe zabezpieczono na zakup ushg do 
prowadzenia akcji ratowniczej,, w sytuacji wystqpienia na terenie gminy nadzwyczajnych 
zagroteh (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana). 
Rozdzid 75478 - zabezpieczono Srodki na zakup uslug, material6w i dodatkowego s p q t u  
do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutk6w Hqsk Qwidowych i zdarzeri 
kryzysowych o d e j  skali np. pow6d2, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana. 
Rozdzid 75485 - zabezpieczono Srodki na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych 
do realizacji organizacjom prow-cym dzialalno6C p o w  publicmego, realizujgych 
obowiqzki wynkajqce z ustawy o bezpieczehstwie o d b  przebywajqcych na obszarach 
wodnych polegajqcych na uhzymaniu gotowoSci ratowniczej na gminnych obszarach 
wodnych. 
Dzial757 Obsluaa dhau  ~ublicznego 
Rozdzid 75702 - zabezpieczono Srodki na splatq odsetek od zaciqgniptych kredyt6w, 
powczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie koszt6w zwiqzanych z ich zaciqgniqciem oraz 
innych oplat i prowizji. 
Dzial758 R 6 h e  rozliczenia 
Rozdzid 75814 - za~lanowano wvdatki na m a t e  Swiadczeh vieniehych W e m m  
rezerwy odbywajqc& ~wiczenia wdjskowe oraz YplaGnie przejazd; pob; , ro~ch  na komisjq 
leka& w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono r6wniek Srodki na pokrycie 
koszt6w prowadzenia punktu k&oweio p m z  bank, Gloniony w drodze pmtargu. 
Rozdzid 75818 - utworzono rezerwq o g 6 k  w wysokoki 100.000 zl oraz rezerwq celowq 
w wysokoSci 256.000 zl zgodnie z ustawq o zarz&miu kryzysowym. 

. Dziai 85 1 Ochrona Zdrowia 
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Rozdziai 85121 - zaulanowano dotacie celow$ na pomoc finansowq dla Powiatu -. 
Legionowskiego z brzeznaczeniem na dofinanso&mie koszt6w wykonywania 
specialistycznych Swiadczen gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii og6lnej 
o&uraz~wo - ortopedycznej na rzecz mieszkatidw powiatu legionowskiego. 
Rozdziat 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie dw6ch profilaktycznych 
program6w polityki zdrowotnej: w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkanc6w Miasta i 
Gminy Serock oraz szczepien ochronnych przeciw grypie dla os6b z grupy szczeg6lnego 
ryzyka. 

I Roulziai 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie program6w profilaktycznych 

I 
w szkolach z zakresu przeciwdzialania narkomanii. Zadania te bqdq realizowane na 
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii. 
Rozdziat 85154 - zaplanowano Srodki na realizacjq g m i ~ e g o  programu profilaktyki 
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, w szczeg6lnoSci na: 

wynagrodzenia dla czlonk6w GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie 
I Konsultacyjnyln dla Os6b Krzywdzonych w Rodzinie oraz animator6w realizujqcych 

wakacyjne i pozalekcyjne zajecia sportowe, 
zakup ushg pozostalych, w tym: 

- koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla os6b uzaleinionych od alkoholu 
i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzalehie6 i na prowadzenie autorskiego 
programu z ,,Grupq Wsparcia", 

- zorganizowanie zajeC feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i mlodzieiy, 
- programy z zakresu profilaktyki w szkdach, 
- udzid os6b uzalehionych od alkoholu w warsztatach stacjonamych organizowanych 

przez plac6wki zajmujqce sie pomocq terapeutycznq osobom ualehionym od alkoholu 
wychodqcym z uzalehienia oraz osobom wsp6luzaleinionym, 

- koszty opinii bieglych sqdowych w sprawach o zobowitpnie do leczenia odwykowego, 
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne 

oraz klub AktywnoSci Spokecznej 
1 zakupy dla Klubu AktywnoSci Spdecznej - Srodki czystoici, materialy biurowe, itp. 

pokrycie kosztbw energii i gazu mQwanych w Punkcie Konsultacyjnym, 
pokrycie koszt6w bie3cych remont6w w Klubie AktywnoSci Spolecznej, 

W ramach rozdziah zaplanowano Srodki na pokrycie kosztdw funkcjonowania Swietlic 
Srodowisko~~ch w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kielpinskiej, w kt6rych planuje sie obj* 
pomocq 110 dzieci z p i n y  Serock. Zaplanowano Srodki na wynagrodzenia wychowawcy - 
koordynatora, dw6ch wychowawc6w oraz wynagrodzenie w ramach zawartych um6w zlecen 
dla dw6ch sprqtaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono r6wniek Srodki na bie%ce 
fhkcjonowanie Swietlic Srodowiskowych, organizacje integracyjnych imprez plenerowych, 
organizacje zajeC w czasie ferii i wakacji, oplate za monitoring, zakup ?ywnoSci dla dzieci 
objetych opiekq. Ponadto zaplanowano Srodki na pokrycie koszt6w zatrudnienia pracownika 
Klubu AktywnoSci Spdecznej. 
Zaplanowano r6wniet Srodki na zadania majqtkowe, kt6re szczegolowo przedstawia 
zalqcznik N 16. 
Rozdzial85195 - zaplanowano Srodki na realizacje zadati publicznych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci p o w u  publicznego i o wolontariacie pod 
tytulem: 
- ,,Wspieranie aktywnoici S ~ N O ~ ~ W  poprzez prowadzenie dzidalnoici kulturalnej oraz 
edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacje zdrowego stylu wcia", 
- ,,Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu iycia". 
W ramach zadati zleconych zaplanowano wydatki na realizacje zadania zwiqzanego 
z wydawaniem decyzji uprawniajqcych do Swiadczeh zdrowotnych dla Swiadczeniobiorc6w 



nie posiadajqcych innych tytul6w do ubezpieczenia zdrowotnego, spelniajqcych kryterium 
dochodowe, z~odnie z ustawr) o Swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w 
publicznych. Srodki przeznacza siq na wydatki osobowe i niezbqdne zakupy material6w 
biurowych. 
Dzial852 Pomoc suoleczna 

OSrodek Pomocy Spolecznej realizuje zadania wlasne oraz zadania finansowane z 
dotacji z budietu Wojewody na zadania zlecone i wlasne. 
Rozdzial85202 - zabezpieczono Srodki na oplacenie pobytu siedmiu os6b w domach pomocy 
spdecznej. 
Rozdzial 85205 - zabezpieczono Srodki na wydatki zwiqzane z realizacjq zadah w zakresie 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie (obsluga administracyjna Zespolu 
Interdyscyplinarnego). 
Rozdzial 85213 - planuje siq wydatki na oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne 
podopiecznych nie posiadajqcych innych tytul6w do ubezpieczenia zdrowotnego, 
pobierajqcych niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej (zasilki stale). Wydatki w tym 
rozdziale pokrywane sq z dotacji z budtetu Wojewody w wysokoSci 40.000 zl jako dotacja na 
zadania wlasne oraz ze Srodk6w wlasnych gminy w wysokoSci 700 A. 
Rozdzial85214 - zaplanowano Srodki na wyplatq >asilk6w celowych pieniqhych i w formie 
rzeczowej dla okolo 250 os6b, kt6re sq finansowane ze Srodk6w wlasnych 
w wysokoici 51.000 zl oraz zasilk6w okresowych finansowanych z budietu Wojewody w 
wysokoSci 27.000 zl. Przyznany plan dotacji jest niewystarczajqcy na pokrycie potrzeb w tym 
zakresie. 
Zaplanowano r6wniet Srodki z budietu gminy w wysokoSci 8.000 zl na pokrycie koszt6w 
sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnieh do zasilku pogrzebowego przez czlonk6w 
rodziny marlego. 
Ponadto zabezpieczono Srodki na m o t  nienale2nie pobranych zasik6w z lat ubieglych. 
Rozdzial 85215 - zaplanowano wydatki na wyplate 360 dodatk6w mieszkaniowych. 
Przewiduie sie. i t  w 2020 roku wuhnie ok. 60 wniosk6w od uMkownik6w mieszkah " . . . . 
komunalnych, zakladowych i wlasnoSciowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 
okres 6 miesiecy. Zasady i tryb przyznawania dodatk6w mieszkaniowych reguluie ustawa z - - 
dnia 21 cze&a-200lr. o dodatkach mieszkaniowych. 
Rozdzial 85216 - zaplanowano wydatki na zasilki stale dla okolo 85 odb .  ~rodki  w 
wysokoici 359.000 zl z budietu Wojewody oraz ze Srodk6w wlasnych w wysokoSci 3.000 zt. 
Ponadto zabezpieczono Srodki na m o t  nienaleinie pobranych zasilk6w shlych z lat ubiegtych. 
Rozdzial 85219 - wydatki w tym rozdziale finansowane b@r) ze Srodk6w wlasnych w 
wysokoSci 862.700 zl oraz z dotacji do zadah wlasnych w wysokoici 11 1.800 zl z budietu 
Wojewody. 
Zaplanowano wydatki zwiqzane z zatrudnieniem 12 pracownik6w (w tym wyplatq 2 nagr6d 
jubileuszowych), a takie pokrycie wydatk6w niezbednych do zapewnienia prawidlowego 
funkcjonowania oirodka, w tym: 
- wyplatq wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla spqtaczki i kierowcy, 
- zakup material6w biurowych, prenumeratq czasopism, zakup papieru i 

toner6w, 
- Srodki na pokrycie koszt6w za energiq elektrycznq, 
- uslugi konserwacyjne sprzetu komputerowego 
- koszty pracowniczych badah lekarskich, 
- koszty oplaty pocztowej, oplaty porto, wyw6z nieczystoSci stalych, oplaty za uiywanie 

prograrn6w ksiqgowych, oprogramowania - systemu informacji prawnej, strony 
internetowej OPS, za monitoring siedziby OPS, 

- Srodki na oplaty ushg telekomunikacyjnych, 



- koszty wyjazdbw na szkolenia, ryczalty samochodowe, 
- koszty transportu zwi-ego z wyjazdami w teren pracownik6w socjalnych oraz 

opiekunek domowych, a &e koszty z w i p e  z dowozeniem podopiecznych na zajecia 
I w SDS. 

Rozdzial 85228 - zaplanowano Srodki na pokrycie koszt6w wynagrodzenia z tytuh um6w 
zlecenia zawartych z dwiema osobami wykonujqcymi specjalistyczne ushgi opiekdcze 
dla dw6ch os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usiugi rehabilitacyjnej, 
Swiadczonych przez podmioty prowadzqce dziaialnoSC dla dw6ch os6b z zaburzeniami 
psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a Srodki na ten cel w wysokoSci 37.600 zl 
pochodzq z budtetu Wojewody. 
Rozdzial 85230 - zaplanowano Srodki na realizacjq wieloletniego qdowego programu 
,,Posiiek w szkole i w domu". Srodki na realizacjq zadania pochodq z budzetu Wojewody w 
kwocie 21.824 zi oraz z budketu grniny w wysokoSci 70.000 zi. 
Ze Srodk6w wiasnych zaplanowano r6niez wydatki w wysokoici 10.000 zi na optacenie 
obiad6w i zasiik6w na 2ywnoSC dla osob, u kt6rych kryterium dochodowe okreSlone w 
ustawie o pomocy spdecznej przekracza 150% kryterium dochodowego okreSlonego w 
ustawie o pomocy spdecznej. 
Rozdziat 85295 - w pmach rozdziaiu zaplanowano Srodki na : 

- realizacje gminnych program6w osionowych tj. na zmniejszenie wydatk6w na leki 
dla os6b pmwlekle chorych i os6b niepeinosprawnych, znajdujqcych siq w trudnej 
sytuacji bytowej w kwocie 102.000 A. 

- dowozenie niepeinosprawnych podopiecznych (na w6zkach inwalidzkich) na zajecia 
w ~rodowiskow~m Domu Samopomocy w wysokoici 45.000 zi, 

- oplaty za pobyt w schroniskach dla 3 odb ,  
- pokrycie koszt6w z w i p y c h  z dzialaniami w ramach trwaioici projektu Serockie 

Centrum Usiug Spdecznych w wysokoSci 300.000 zi. 
Ponadto zabezpieczono Srodki na zwrot nienalehie pobranych Swiadczeb z lat ubieglych. 
Zaplanowano r6wniez Srodki na zadania majqtkowe, kt6re szczegMowo przedstawia 
zaiqcznik nr 16. 
Dziai 853 Pozostaie zadania w zakresie oolitvki s~deczne i  
Rozdzial85395 
Zaplanowano wydatki zwiqzane z realizacjq projektu pn. ,,Przyjazny OPS Serock", w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Ronv6j wspblfinansowanego ze Srodk6w 
Europejskiego Funduszu Spoiecznego, dziaianie 2.5 Skuteczna pomoc spdeczna. Celem 
projektu jest poprawa jakoSci obshgi klient6w OPS m.in. poprzez wdrozenie usprawnien 
organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleh dla 
pracownik6w 
Plan wydatk6w na rok 2020 wynosi 160.001,25 zl i zostanie wydatkowany na oplacenie cyklu : 
szkolen dla pracownikbw OPS, wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika socjalnego 
i dodatk6w specjalnych dla personelu obshgujqcego projekt, cqSciowe oplacenie umowy 
zlecenie sprqtaczki oraz inne koszty z w i p e  z obsfugq projektu. 
Dziai 855 Rodzina 
Rozdzial 85501 - wydatki finansowane sq z budketu Wojewody jako zadania zlecone w 
kwocie 17.773.000 zl. Planuje sie m a t e  Swiadczen wychowawczych w ramach programu 
rodzina 500+ oraz zabezpieczono Srodki w wysokoSci 0,85% wypiacanych Swiadczen, na 
pokrycie koszt6w obsiugi wymienionego zadania, midzy innymi na: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh pracownik6w, 
- oplaty pocztowe, 
- zakup materiai6w biurowych, 
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P -- koszty utnymania lokalu , 
k - szkolenia i inne wydatki. 

Zaplanowano r6wnie2 Srodki na m o t  nienalebie pobranych Swiadczeh przez osoby fizyczne 
I , ,  wraz z naleknymi odsetkami do Mazowieckiego U w d u  Wojew6dzkiego w wjrsokosci 10.950 
! 
I 21. 

Rodziuf 85502 - planuje siq wyplatq Swiadczeh rodzinnych wraz z dodatkami dla szeSCset 
i. pi#dziesiqciu os6b, wyplatq zasilk6w dla opiekuna dla dw6ch os6b oraz Swiadczeh 

1 ' . z funduszu alimentacyjnego dla okdo stu dwudziestu uprawnionych. 
W ramach tego rozdziah planuje siq oplacenie skladek na ubezpieczenie spdeczne za 

, czterdziebci trzy osoby pobierajqcych Swiadczenia pielqgnacyjne, osiem os6b pobierajqcych 
specjalny zasilek opiekuhczy i za jednq osobq pobiemjqcg zasilek dla opiekuna. 
Ponadto zabzpieczono Srodki na czqhciowe pokrycie koszt6w obshgi wymienionego 

r - zadania, mi& innymi na: 
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownik6w, 
- wysylkq decyzji i korespondencji, oplaty porto, 
- koszty Urzymania lokalu, 
- szkolenie pracownik6w i inne wydatki. 
W@j wymienione wydatki finansowane sq z budtetu Wojewody jako zadania zlecone w 
kwocie 4.129.000 zl oraz ze Srodk6w wlasnych gminy w kwocie 18.600 21. 
Zaplanowano r6wniez Srodki na m o t  nienaletnie pobranych Swiadczeh rodzinnych przez 
osoby fizyczne wraz z nalehymi odsetkami do Mazowieckiego UrzqIu Wojew6dzkiego w 
Wysokoki 21.900 zl. 
Rozdzicd 85504 - zaplanowano wydatki na realizacjq zadaxi asystenta rodziny zahudnionego 
w ramach umowy o pracq, kt6ry W z i e  pracowal z rodziiami niewydolnymi wychowawczo, 
podnosqc ich umiejqtnoici opiekuhczo wychowawcze. Srodki na wlw zadanie w wysokokci 
4 1.800 21 pochodq z bud2etu m y .  
Ze Srodk6w zleconych zaplanowano wydatki na realizacje rzqdowego programu ,,Dobry start" 
w kwocie 645.090 zl, w ramach kt6rego wrplacane bqdq jednorazowe Swiadczenia na 
rozpocqcie roku szkolnego, w wysokosci 300 zl oraz na koszty obslugi zadania (10 21 od 
rozpatrzonego wniosku). 
Rodzid 85508 - zaplanowano wydatki na cqiciowq odplatnoSC za oSmioro dzieci z gminy 
Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastqpczych oraz za oSmioro dzieci 
umieszczonych w spolcrewnionych i niezawodowych rodzinach zastqpczych. 
Roz&id 85510 - zaplanowano wydatki na cqkiowq odplatnoSC za pobyt 14 dzieci z gminy 
Serock umieszczonych w Dornach Dziecka. 
Rozhial 85513 - zaplanowano wydatki na oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne 
podopiecznych nie p6siadajqcych imych tytul6w do ubezpieczenia zdrowotnego, 
pobierajqcych Swiadczenia pielqgnacyjne oraz zasilki dla opiekun6w. Wydatki pokrywane sq 
z dotacji z b*tu Wojewody w wysokoSci 23.000 zl. 
Rozdziai 85595 - zaplapowano wydatki na realizacjq gminnego prograrnu ,,Serocki Bon 
aobkowy" pnyjqtego uchwalq Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r. 
oraz uchwalq zmieniajqq Nr 21/IV/2018 z dnia 19.12.2019r. 

Przewodnicqca Komisji Bokna Kalinowska- por6wnywalam wykonanie budzetu za 2018 do 
projektu budzetu na 2020 , w zapisach dotycqcych wplyw6w z podatku z rolnego, ldnego i 
od nieruchomoSci, od os6b prawnych w 2020, zapisana jest kwota 9 340 00021, w 
sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 jest podana kwota p o n d  9 000 00021, dlaczego 
zmniejszyly siq wplywy z podatk6w7 



Kierownik PW Agnieszka Kaliriska- wpiywy z podatku zmieniajq siq poniewak zmienia siq 
klasyfikacja grunt6w, jeSli kt06 mial dzialkq leSni) lub rolnq, nastqpnie pobudowal dom, to 
zostaja, dziaiki pnekwalifkowanie na tzw. grunty pozostale. Mamy sytuacje tef, 2e osoby 
fizyczne sprzedajq dziaiki osobom prawnych, wtedy tef zmienia siq kwalifikacja grunt6w. 

Radny Slawomir C z e d k i  - w rozdziale pomoc spoieczna jest zapis m6wiqcy, 2e Srodki od 
Wojewody sg niewystarczajqce, gmina musi ddogrt 51 00021, jakie jest to zadanie? 

Skarbnik Monika Ordak- wysokoSC dotacji uzyskiwanej od Wojewody, to nigdy nie 
o?nymujemy 100% sukcesywnie zwiqksza zgodnie z zapotrzebowaniem skladanym przez 
OPS. 

Radny Slawomir Czerwihski- na spotkaniu ze s t r d a m i  p o d S m y  temat wyplaty 
ekwiwalentu za udzial w dzialaniach ratowniczych, nie sq to du& pied*, czy plan bud2etu 
zaklada podniesienie tej stawki? 

Burmistrz Artut Borkowski- w projekcie budietu nie uwzgl@niliSmy takiej pod*, ale 
dokonamy analizy i rozwakymy podniesienie stawki. 

Pmwodnicqca Komisji Bokna Kalinowska- czy mieszkahcy Wierzbicy mogq liczyt na 
realizacjq inwestycji-modernizacjq boiska, w tym roku jest zaplanowane 120 00021, i 80 PO021 
z funduszu alkoholowego, mieszkaricy ddog l i  27000~1, z funduszu sdeckiego, w tej chwili 
dzieci ucqszczajqce do Swietlicy terapeutycznej, dzieci mieszkajqce w Wierzbicy nie majq 
gdzie wyjSt, stan boiska jest w tragicznym stanie. 

Burmistrz Artur Borkowski- mamy pelnq SwiadomoSC, ze jest ta inwestycja bardzo potrzebna, 
czekamy na rozpatrzenie wniosku o dohansowanie, mamy nadziejq, k uda nam w tym roku 
vealizowa6 to zadanie. 

Radny Slawomir Czerwihski - na paragraf~e dotyczqcym obrony cywilnej mamy 
zaplanowane 430021, jest to niewielka kwota, jakie zadania b d q  w ramach tych Srodk6w 
realizowane? 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzemihski- mamy dwie w ramach obrony 
cywilnej, troche sprzqtu, wytyczne wskazujq, 2 szefem jest komendant powiatowy 
Patistwowej Straky Pohnej .  

Radny Siawomir Czerwiliski- odnosqc siq do gospodarki odpadami, jeSli kt06 zadeklaruje 
kompostowanie odpad6w biodegradowalnych, to nie ogranicza mo2liwoSC wystawiania 
odpad6w. 

B d s t n  Artur Borkowski- mo&a przywieiC odpady do naszego PSZOK. 

Radny Slawomir Czerwhbki- czy bqdzie nadal prowadzona akcja rozdawania . 

kompostownik6w? 

Bunnishz Artur Borkowski- skoro uznalismy, t e  damy bonifikatq dla os6b, kt6re kompostujq 
odpady, to raczej nie bedziemy prowadzit dalej tej akcji. 



Radny Slawomir Czenvinski- czy nadal bedziemy dotowat wymiane sposobu ogrzewania, z 
obsenvacji wynika, ze ten program cieszy sie duiym zainteresowaniem. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt- Srodki planujemy na pocqtku roku, majqc 
SwiadomoSC, ze moiemy zaplanowaC nizsze dochody, z uwagi ze opiaty za gospodarcze 
korzystanie ze Srodowiska, w zwiqzku ze mianami w prawie wodnym i przejiciu opiat za 
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska do W6d Polskich, mamy zdecydowanie ograniczone 
Srodki, na 2020 zaplanowali4my 20 OOOzl, elastyczny budtet polega na tym, ke w miare 
zapotrzebowania bedziemy zwiqkszaC Srodki na to zadanie. Planujemy zmiane regulaminu 
udzielania dotacji celowych, wysokoSC dotacji nie zmieni siq, wprowadzimy nowe 
rozwiqzanie, polegajqce na wskazaniu w konkretnych terminach naboru, co ulatwi nam 
prognozowanie wydatk6w. Zainteresowanie programem jest d&e, na same piece w tym roku 
mamy wykonanie na poziomie 247 000zl,4000 zl dla posiadaczy dom6wjednorodzinnych, 
3000zi dla wlaScicieli mieszkah w budynkach wielorodzinnych. PodpisaliSmy porozumienie z 
Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowiska na utworzenie punktu konsultacyjnego 
Czyste Powietrze w naszej gminie, czeSC mieszkalic6w, kt6rzy mogliby skorzystaC z tego 
programu, bo mogq do wymiany pieca dorzuciC, wymiane stolarki okiennej czy drzwiowej, 
nie robir) tego poniewat procedwa przygotowan:la i zloienia wniosku jest doSC 
skomplikowana. Teraz na miejscu, po przeszkoleniu naszego pracownika bedq mogli 
mieszkahcy takq pomoc otrzymaC na miejscu. 

Radny Slawomir Czenvinski- czy jest szansa na obnitenie ceny prqdu? 

Skarbnik Monika Ordak- wczeiniej nie bylo takiej mo2liwoSci, w tym roku to sie zmienilo, 
otrzyrnujemy faktwy korygujqce, poniewa2 gmina nie otrzymuje zwrotu nadplaconych 
faktury, w tym miesiqcu byla spora pula korekt, opiewala na okolo 140 000~1, na przyszly 
rok zaplanowaliSmy Srodki przeznaczone na zakup energii na poziomie tego roku. 

Radny Slawomir.Czenvinski - czy udalo juz uruchomik panele na szkole w Zegrzu? 

Burmistrz Artur Borkowski- dniu 11 paidziemika br. zakoliczone zostaly roboty budowlane 
zwiqzane z realizacjq zadania pn. Termomodemizacja Szkoly Podstawowej w Zegm. 
Realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, zostala rozloiona na latach 2017-2019.W 
roku 2017 r. wykonana zostala wymiana instalacji wodociqgowej, sanitarnej oraz centralnego 
ogrzewania w calym budynku szkoiy. Przeprowadzony zostal r6wniez kompleksowy remont 
lazienek na parterze oraz pietrze budynku, kt6ry obejmowal m.in. przebudowe Scianek 
dzialowych, wymiane wszystkich instalacji wlqcznie z instalacjami elektrycznymi, prace 
wykonczeniowe oraz dostawe i monm wyposa2enia - umywalki, ustepy, itp. Ponadto 
wykonany zostal remont podlogi w sali gimnastycznej budynku szkoty. Podloga sali 
gimnastycznej zyskala nowoczesnq wykladzinq sportowq z linoleum, wymienione zostaly na 
nowe r6wniez takie elementy wyposatenia sali jak drabinki czy shpki do siatk6wki wraz z 
naciqgiem i siatkq oraz zostaly zakupione i dostarczone nowe kosze do koszyk6wki wraz z 
tablicami oraz komplet bramek do pilki recznej i noinej. Lqczny koszt realizacji tego etapu 
modemizacji budynku szkoly wyni6st 569.386,69 zl brutto. W 2018 roku rozpoczela sie 
realizacja drugiego etapu prac zwiqzanych z terqomodemizacjq budynku szkdy. Etap ten 
objql wymiane instalacji elektrycznej w tyrn instalacji ~Swietleniowej - stare oprawy 
zastqpiono energooszczednymi oprawami LED oraz instalacji odgromowej w calym budynku 
szkoly, czeSciowy remont pomieszczen w piwnicy, remont pomieszczen wewnetrznych klas 
lekcyjnych i korytarzy, wymiane stolarki okiennej zewxqtmej, docieplenie Scian 
zewnetrznych budynku powytej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymiane 



rynien spustowych oraz wymianq obr6bek blacharskich, dalszy remont sali gimnastycznej w 
zakresie malowania Scian i sufit6w, wymiana stolarki okiennej - luksfer6w, remont 
pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej wraz z ich wyposakniem oraz remont pomieszczeh 
specjalistycznych wraz z ich wyposakniem oraz remont schod6w na z e w t r z .  Podadto na 
dachu budynku szkdy zainstalowana zostala mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy DC 
r6wnej 40,26 kWp, zdolna wygenerowa6 36kW mocy, skladajqca sie z 132 paneli 
fotowoltaicznych. Termin r d i j i  tego etapu przypadl na lata 2018 - 2019. Lpzny koszt 
realizacji tego etapu modemizacji budynku szkdy wyni6sl 2.881.695,68 zl brutto. 

Nie spos6b w tym miejscu nie wspomnieC szemj o wykonanej mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej gniinie na budynku ukytecznoki 
publicznej. Instalacja ta ma przynieSC szkole wymierne korzySci i oznaczaC oszcqdno4ci 
siqgajpz rocznie ponad 10 tys. zl. Roczne zapotrzebowanie szkdy na energie elektrycznr) 
siega 35 tys. kW. Majqc na wzglqbie koszt budowy instalacji, Mry wyni6sl nie spelnia 220 
tys. zl brutto, dotacjq na jej wykonanie na poziomie 77,69% wartogci inwestycji, naleky 
spodziewd siq, i5e okres zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, brak dofmansowania 
natomiast oznaczalby zwot  koszt6w a2 po ok. 20-22 latach, przy zalokeniu, i5e koszty energii 
by nie m l y .  Zasada dzialania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta - energia elektryczna 
wytworzona w ogniwach zamieniona zostaje w zainstalowanym inwertem z napiecia stalego 
DC na napigcie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napiecia po 
stronie stalonapiqciowej DC synchronizuje sig z sieciq 3 - fazowq i zaczyna dostawe energii 
do sieci. W chwili zaniku napiqcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtbrnej inwerter 
wylpza sjq automatycznie, a energia dla budynku pobierana jest z sieci OSD. P o d t  napip5 
na inwertem powoduje proces synchronizacji z sieciq i wmowienie dostaw energii do sieci z 
instalacii fotowoltaicznei. Produkowana enerpja bedzie na biefwo zu2mvana na uotrzeby 
budynku, za4 jej nad* odprowadzane bqk-do s k i ,  a odbiorca energir b&ie odiowiad& 
za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkdy. Nadwytki energii . 
wyprodukowane w okresie letnim szkda w e  mogla ,,odebrad" w okresie zimowym, gdy 
dzieh jest kr6tki i naslonecznienie niewielkie. W celu monitorowania pracy instalacji 
zainstalowany zostal mod& komunikacyjny a dane o iloSci wytwananej energii p m z  
instalacje dostepne sq nie tylko stacjonarnie ale r6wuiet za poSrednictwem portalu 
internetowego. Liczymy, te nasze zalo%nia zwiqzane z fimkcjonalnoSciq mikroinstalacji sig 
potwierdq, co pozwoli nam odwahiej inwestowak w tego typu inwestycje. Ju2 dziS 
obiecujemy, te poinformujemy o efektach dzidania.instalacji po up#ywie pehego roku jej 
pracy. Na realizacje przedmiotowego projektu pn. "Termomodernizacja Zespoh Szk6l w 
Zegrm" Miasto i Gmina Serock uzyskala dofinansowanie ze Srodk6w Unii Europejskiej, 
Mre zostalo pnyvlane w kwocie 1 396 744,84 PLN. 

Glosowano w s~rawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miami i Gminy Serock na lata 2020-2034.. 

Wvniki etosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; S F :  0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

" 

Wvniki' imienne: 
(6) 

Krzysztof Bohkowski, Slawomir Czerwihski, Botena Kalinowska, Gabriela Ksigyk, 
Agnieszka Oktaba, Jarosiaw Knysztof Pielach 



Glosowano w s~rawie:  
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budktowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2020.. 

4. a) Dzial600- Transport i LqnnoBC 

5. b) Dzial700- Gospodarka mieszkaniowa 

6. c) Dzial754 - Bezpiecze6stwo publiczne i ochrona pneciwpoZarowa 

7. d) Dzial756- Dochody od os6b prawnych, od os6b fuycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoBci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 

8. e) Dzial851- Ochrona zdrowia 

9. f) Dzial852- Pomoc spoleczna 

10. g) Dzial855 - Rodzina 

11. h) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Brodowiska 

Wvniki elosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIC: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imieme: 
ZA (6)  
Krzysztof Borikowski, Slawomir Czemihski, Boiena Kalinowska, Gabriela KsiMyk, 
Agnieszka Oktaba, Jaroslaw Krzysztof Pielach 

Radni - czionkowie Komisji Spraw Obywatelskkh dodatkowo omdwili temawkf zwiqzanq 
ze unianami w systemie gospodarki odpadami 

12. Zasady twonenia plan6w miejscowych. 
Przewodnicqca Komisji Bo2ena Kalinowska- przyczynq do porusze~a tej tematyki jest 
problem miejsc parkingowych przy ulicy Traugutta i Polnej, gdzie developer wybudowal dwa 
budynki wielorodzime i zaczql wystqpowaC problem z parkowaniem aut. Obawiamy sic, 2e 
nastepna inwestycja przy ulicy Zacisze spowoduje taki sam problem, poniewa2 w projekcie 
developer zabezpiecza jedno miejsce parkingowe dla jednego lokalu, a czqsto mieszkahcy 
posiadajq wiqcej samochod6w. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szvmahski - temat mieisc ~arkinaowvch w rozmowach z - .  - .  
developerami jest tematem newralgicznym, kt6rzy nosq sie z zamiarem budowy budj~k6w 
wielorodzimych, plany miejscowe, kt6re mamy, r6hie tq tematykc traktujr), nie jest to . . 

jednoznacznik usystematyz~wane w naszych planach. zapisy pl&6w dla ~drocka przyjmujq 
normatyw 1,5 miejsca postojowego na lokal, mamy plan, w kt6rym przyjeto jedno miejsce na 
lokal, mamy plany w kt6rych przyjmowali4myl,2 miejsca postojowego na lokal. Inwestycja, 
kt6ra jest objeta uchwalq lokalizacyjnq, kt6ra malazla sig w porqdku obrad najblizszej sesji, 



pmwiduje n o r m a m  jeden do jednego, przedmiotem tej inwestycji jest t&e tzw. inwestycja 
towarzyszqa, polegajqca na budowie odcinka ulicy Zacisze, w ramach tej inwestycji 
developer zrealizuje miejsca parkingowe publicme, tych miejsc ma by6 15, bqdq p o l o b e  w 
pasie drogowym ulicy Zacisze. Problemem sq osoby, ktbre pnyje&jq odwiedd  
mieszka6c6w, nie mogq skonystaC z miejsc pmmaczonych dla mies&c6w, taka sytuacjq 
mamy przy ulicy Polnej, M y  ma sw6j motylek, parking jest pusty a w ulicy Traugutta 
mamy caly chodnik zastawiony samochodami. Pr6bujemy przeciwdzialak temu zjawisku, 
%by w pmstrzeni ulicy Zacisze wygospodarowa6 miejsca og6lnodos&pne. Spos6b 
twomnia plan6w miejscowych jest talc ukszWowany, 2e w uchwalach nie wpisujemy miejsc 
og6lnodostqpnych nie mamy takiej mo2liwobi, wpisujemy bilans miejsc postojowych, w 
planie okreSlamy -dla inwestycji, i to sg miejsca, W r e  z d e f ~ c j i  sq j& prywatnymi, nie 
mokmy decydowad za developera w on z nimi =obi, czy otwony dla goSci czy zamknie i 
w e  mi& w rezerwie dla miesAahc6w. Og6lnodostqpne parkingi realizuje siq w pasach 
drogowych dr6g publicmych, tu bardzo nam zale@o, aby developer pealizowal budowq 
odcinka ulicy Zacisze, bo to byla jedyna gwarancja dla Gminy, k b y  powstaly miejsca 
og6lnodostqpne. PrLelicplik, Gedy zsurnujemy wszystkie miejsca parkingowe to wskahik 
oscyluje okdo 1,2 miejsca parkingowego. 

Radny Krzysztof Bofkowski- gtrzymywalem sygnaly od mieszkatic6w w tej sprawie, 
rozumiem, % jest delikatna sprawa, pewne usepstwa w stronq inwestora w tym zakresie, 
powodujq, * pmkonal ihy do pmjqcia c q k i  drogi i wybudowania dodatkowych miejsc 
parkingowych. W s M  m6wiq, k Polacy sq najbardziej zmotoryzowani w Unii 
Europejskiej, a naszych plan6w zagospodarowania nie mokmy ksztaItowa6 tyko na okres 
trzech lat, musimy planowad dhrgofalowo. Problem parkowania przy ulicy Traugutta to 
raczej nie jest problem goki  tylko drugie samochody mieszkaic6w, kt6rzy nie wykupili 
miejsca parkingowego. Uwatzm, t e  normatyw jeden do jednego jest za niski, 12 to powinno 
odnosi6 siq tylko do samej inwestycji, powinnihy myileC perspektywicznie. Naleky 
pomy.41&, k b y  na ulicy Zacisze tet nie ma pola do rom6w, &by uwzglqdnib w i w j  miejsc 
parkingowych, potencjalnie nalety siq zastanowi6 jak to w e  w y g l w o  dalej. W Zegm 
S$ planowane p m z  wldciciela ,,Wmzawianki" inwestycje, a wiemy , k mieszkahcy 
protestujq prz~ciwko inwestycji ,,Portico", mushy stam6 siq uda@ takich sytuacji, , 

odnosu)~ siq do zapis6w miejscowych plan6w zagospodarowania pmstnemego, zaznaczam 
,k jestem zwolenaikiem inwestycji wielorodzinnych, ale musimy zawsze mySleC 
dlugofalowo. C h q  jespze zwr6ci6 uwagq na punkty uslug, w planach zagospodarowania 
mamy zapisy odnosnie parking6w zwyklych, jeSli na tych osiedlach po- pun& 
uslugowe, male sklepiki, kluby malucha nie ma mowy o parkingach dla os6b konystajqcych. 

Burmistrz Artur Borkowski- wszystkie postulaty byly brane pod uwagq, sg elementem 
negocjacji, P&two macie ten przywilej, t e  mo-ie sygnalizowa6 probilemy, my tez to 
widzimy, nasza rola polega na czymS wiwej, jesteSmy przez calqspdecznoS6, inwestor6w 
rozliczani p m z  pryzmat pewnej skutecznoici w prowadmniu tych rozm6w. JeSli wehniemy 
calg powiemhniq z pmznaczeniem pod uslugi to inne parametry wchodq, szkopul polega 
na tym, k mamy rozbi-e podejkie do tych oczekiwah. Uwatzm, k potnebujemy rozwoju 
w tym kierunku, rozwoju za prywatne pieniqdze, wszystkie te postulaty zglaszaliimy, cala 
trudnoik tych negocjacji polega na tym, %by ich nie zerwd. Poprzez planowanie 
ksaeltujemy rzeczywisto46, mieszktuicy kupujq mieszkanie, dom a potem uwa& ke problem 
1- po stronie gminy, w pnypadku budownictwa wielorodzinnego, m i e d c y  kupujq jedno 
miejsce parkingowe, a majq dwa lub wiqcej, to j w  nie jest wina po stronie developera. My 
niestety nie mamy boomu budowlanego od strony budownictwa wielorodzinnego, w+ 
musimy powoli prowadzit5 r o w w y ,  negocjacje. 



Radny Krzysztof Bobkowski- uw-, 2.e Pan Burmistrz ma racjq, zdajq sobie sprawq z 
trudnodci negocjacji, my sygnalizujemy problemy, sam przychodzilem z prodbq o 
naprawienie nawierzchni ulicy, kt6rq udalo siq zrobiC siiami inwestora. Moja uwaga odnosi 
siq do dkugofalowoSci dzialah. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymabski- z procedurq ustawy developerskiej jest zasadnicza 
r6hica wzglqdem planu zagospodarowania, tutaj inwestor ksztaltuje koncepcjq 
urbanistyczq i daje nam do prze procedowania, Pa6stwu do zatwierdzenia gotowy produkt, 
my nie marny moZliwodci wypowiedzenia, wplywania czy ksztaltowania, przy planie to my 
dyktujemy jakie warunki w tej przestrzeni widzimy. Potencjalna odmowa Rady na tq , 

uchwalq, ma stuprocentowq szanse tylko w przypadku gdy wniosek by1 sprzeczny ze 
Studium, tu takiej sprzecmodci nie ma, sam argument niewystarczajqcych ilodci miejsc 
parkingowych pewnie bqdzie niewystarczajqcy, aby obroniC siq w Sapzie przed ewentualnym 
sprzeciwem. Plus jest taki, 2.e developerzy przychodq do nas i rozmawiajq, jak wniosek 
uksztaltowa6, keby sprostaC wymaganiom zapis6w. Developerzy dzialajq jui dluZszy czas na 
r p k u  i nauczyli radziC sobie z wysokimi wsflczynnikarni, wypracowano model niiejsca 
rodzinnego, developer robi jednq drogq manewrowq w garah, po obu stronach sq miejsca, 
tylko sq miejsca jeden za drugim, czyli w pakiecje t m b a  kupiC dwa miejsca. Wraz z 
rosnqcym udzialem zabudowy wielorodzinnej zrnierzymy siq z brakiem miejsc parkingowych 
og6lnodostqpnych, tu byla moAiwoSC, 2.e inwestor zabezpieczy miejsca parkingowe 
og6lnodostqpne. W pe r spekwe  musimy przewidywa6, czy szersze ulice, %by parkingi byly 
realizowane, czy przy planowanej inwestycji'centrum Sportu cqSC parkingu byla do u2ytku 
publicmego. Dostmegamy, Ze w miebie mamy niewystarczajqca iloSC lokali ushgowych, to 
poniekqd nasza polityka bqdzie ksztaltowala przedsiqbiorczoiC lokalnq, bo obecnodC lokali 
deteminuje moAiwoSC prowadzenia dzidalnoSci gospodarczej w miedcie. 

Burmistrz Artur Borkowski- przy inwestycji ~ n y  ulicy Czeskiej, warto rozwa@C ten postulat, 
%by w tej przestrzeni przewidzid funkcjq ushgowq. 

Radny Krzysztof Bobkowski- proszq wziqC pod uwagq w negocjacjach negatywnq opiniq 
Rady Miejskiej, jako kartq przetargowq. 

Burmistrz Artur Borkowski- zastanowiq siq nad takim rozwir)zaniem. 

Przewodnicqca Komisji Bozena Kalinowska- n a s q  intencjq nie byla negatywna opinia, ale 
macajq siq do nas mieszkahcy mieszkajqcy w bloku przy ulicy Traugutta, kt6rzy prosq o 
pomoc. 

13. Sprawy r6kne. 
.Radny Krzysztof Bobkowski- zapytal o zejicie do wody przy ulicy Czeskiej. 

Burmistrz A m  Borkowski- przejicie do wody zostaje. 

Radny Krzysztof Bolikowski -zap@ o sprawq ogrodzenia terenu przy ulicy Czeskiej w 
odniesieniu do zapis6w miejscoweg~ planu. 

Radny Krrysztof Bolikowski- jak inwstor otrzyma pozwolenie to uchwala krajobrazowa 
musi ju2 byC. 



I 
Kierownik GP Jakub Szymabki - pracq nad uchwdq krajobrazowq zacq l iby  pram ju2 w 
ubieglym roku, kiedy otnym&iSmy igformacje z Ministerstwa, 2.e zgodnie z projektem 
kodeksem urbanistyczno- budowlanego te uchwaly mialy zniw a uchwalone traq moc. 

Burmistrz Artur Borkowslsi- wszliSmv do wszystkich Grnin Powiatu, tek do sameao 

Radny Krzysztof Borikowski- ozy mamy realne naqdzia, %by przekonywad, poprzez 
negocjacje, jeSli nie ma zapisu w dokumentach to make prowadzenie rozm6w, pomoli na 
jakieS rozwiqimie. 

Kierownik GP Jakub Szym-ki- nie wiemy jak do tematu podejdzie nowy resort, mamy 
Ministerstwo rozwoju, Wre nadzoruje nam ten temat, ushr'a, jest ternatem, w kt6rym my 
upatnrjemy moAiwoSci zachowania osiedli otwartych. Drugim elementem sq drogi 
wewnqhzne w kontekScie zspis6w planu przy ulicy Czeskiej, gdzk Gmina w&by w 
utnymanie tych uklad6w ,komunikacyjnych, to jest droga, keby osiedla w cqze6ci by@ otwarte. 

I 14. Zamkniicie posiedzenia. 

Pmwodniczqca Komisji Bo- Kalinowska stwierdziia wyczerpanie porqdku obrad i 
- m d a d a  posiedzenie Komisji. 


