
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

Protokół nr 2/2019 

2 Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2019  

Obrady rozpoczęto 3 grudnia 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:58 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Marek Biliński 

2. Krzysztof Bońkowski 

3. Józef Lutomirski  

4. Mariusz Rosiński 

5. Włodzimierz Skośkiewicz 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Marek Bąbolski – Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

3. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy  

4. Jakub Szymański – Kierownik Referatu GP 

5. Bożena Kaczmarczyk – p.o. Kierownika Referatu RMP 

6. Agnieszka Kalińska – Kierownik Referatu PW 

7. Monika Głębocka – Sulima – Kierownik Referatu PRI 

8. Katarzyna Szmyt – Kierownik Referatu OŚRiL 

9. Anna Orłowska – Kierownik OPS 

10. Anita Kubalska – Kierownik Referatu AG 

11. Beata Roszkowska – Kierownik Referatu KS 

12. Leszek Błachnio – Dyrektor MGZW 

13. Maciej Goławski – Dyrektor OSiR 

14. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP 

15. Renata Mulik – Dyrektor CKiCz 

16. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK 

17. Adam Krzemiński – Kierownik ZKiOC 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski otworzył posiedzenie, powitał wszystkich 

zebranych, poinformował, że w komisji bierze udział 4 członków.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie zgłoszono zastrzeżeń. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. 



3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 

2020. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski przedstawił pozytywne opinie stałych komisji 

Rady dotyczące projektu budżetu na 2020r. 

 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. 

 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock 

na rok 2020. 

Projekty uchwał przedstawił Burmistrz Artur Borkowski informację o wysokości dochodów i 

wydatków uzupełniła Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Ordak. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o omówienie poszczególnych załączników 

projektu i budżetu i poprosił o możliwość zadawania pytań po każdym z nich. 

Przewodniczący Komisji Jozef Lutomirski powiedział, że chciałby na początku skupić się na 

zagadnieniu jakim jest system finansowania samorządów w naszym kraju. 

Po omówieniu projektów uchwał przez Panią Skarbnik Przewodniczący otworzył dyskusję i 

przystąpiono do zadawania pytań. 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał burmistrza jak ocenia stan finansów gminy 

na tle naszego powiatu oraz na tle kraju czy polityka idzie w dobrym kierunku. W Polsce jest 

2478 gmin, najbogatsza gmina Kleszczów ma dochody per capita w wysokości 46 tys. zł., 

najbiedniejsza gmina Solec 3,5 tys. zł. na jednego mieszkańca, w gminie Serock wychodzi 

około 6 tys.zł na mieszkańca. Budżet gminy wzrósł, jeśli chodzi o stronę dochodów i 

wydatków, ale jeśli chodzi o poziom inwestycji kwota 13 mln.zł. kształtuje się na poziomie 

od wielu lat, z tym, że jest ta różnica, że teraz nie zrobimy za te same pieniądze tyle samo co 

kilka lat temu. Jeżeli chodzi o dochody podatkowe kształtują się one nieco inaczej, 

najbogatsza gmina ma 31 tys.zł a najbiedniejsza 5 tys.zł na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o 

udział podatku dochodowego od osób fizycznych gmina Serock jest w powiecie i w kraju 

przodująca jeśli chodzi o wzrost, 3 lata temu mieliśmy największy wzrost w gminie około 

20% pozostałe gminy miały od 10% do 15% , ale mamy 21 mln.zl. jeśli chodzi o podatek 

dochodowy a gmina Nieporęt przy takiej samej ilości mieszkańców ma ponad 40 mln.zł. Jeśli 

chodzi o zadłużenie gminy ma ono niestety tendencję wzrostową, mamy dziś 32 mln.zł. 

zadłużenia co daje na jednego mieszkańca 2,1 tys.zł. jest to jedno z wyższych w powiecie. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiadając powiedział, że rok pracy na stanowisku burmistrza 

pokazał, że nie chodzi o to, aby się skarżyć, ale kluczowe jest to, żeby ocenić, jak działania 

mają wpływ na to co planujemy zrobić. Burmistrz powiedział, że chciałby sytuacji, żeby 

zadania były właściwie wyceniane i adekwatne do tego co jest planowane do zrobienia. 

Istotne są parametry dotyczące samodzielności, więc jeśli wskaźnik dochodów własnych jest 

na tyle duży, że pozwala na prowadzenie samodzielnej polityki, to można mówić o 

usamodzielnieniu się i podmiotowaniu samorządności, jeśli idzie to w inną stronę to 



samodzielność maleje. To też nie jest tak, że samorządny są odrębnym państwem, które mogą 

prowadzić swoją własną politykę. Burmistrz powiedział, że chciałby aby gmina miała 75% 

dochodów własnych a nie 50%, chciałby aby nie liczono do budżetu prawie 20 ml.zł z 500+, 

ponieważ gmina jest tylko przekaźnikiem tych pieniędzy. Gmina co roku dokłada nowe 

inwestycje i co roku wszystko kosztuje więcej, cała sztuka polega na tym, żeby mimo tego 

ciężaru przeznaczenia coraz więcej środków zachować dynamikę wzrostu dochodu. Burmistrz 

powiedział, że trzeba może trzeba powalczyć o większą ilość mieszkańców, którzy będą 

płacić podatki w gminie, wspomaga nas czynnik wzrostu zatrudnienia, czyli spadku 

bezrobocia i szereg innych czynników, są też negatywne czynniki, np. jeśli chodzi o 

subwencję oświatową, jest w gminie spadek ilości uczniów, a koszty znacznie poszły w górę, 

gmina dokłada. Burmistrz powiedział, że wskaźniki postępują, że mimo wszystko widzi 

postęp. Samorządy są w różnej sytuacji, czy powinno się wziąć te pieniądze z długu mając 

świadomość, że za kilka lat inwestycje będą kosztowały zupełnie inaczej a wartość pieniądza 

będzie inna, czy powinniśmy zrealizować te inwestycje dla mieszkańców teraz czy powinno 

się poczekać. Niektóre gminy doszły do takiego pułapu, że nie są w stanie już zadłużyć i nie 

jest to dobra sytuacja, gmina Serock nie jest na takiej drodze. Gmina Serock tych pieniędzy, 

które realizuje z długu nie bierze, żeby spłacić zobowiązania bieżące, ale podstawowych 

potrzeb, które zgłaszają mieszkańcy. Burmistrz powiedział, że korzystając, że zmieniają się 

przepisy korzystania z emisji obligacji gmina sięgnęła po ich większą pulę.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że dobrze, że jest to zadłużenie 32 mln. zł. ale źle, że 

trzeba je spłacać i obsługę tego zadłużenia, natomiast dobrze bo jeśli przewidzielibyśmy 

wszystko to prawdopodobnie zadłużylibyśmy gminę kilka lat temu znacznie więcej. Poza 

Kleszczewem, który ma dochody bardzo wysokie, to gmina Serock nie odstaje zbytnio od 

innych gmin a istotnym elementem jest poziom dochodów podatkowych i jeśli chodzi o te 

dochody to wskaźniki, pomimo że były powyżej 50% w stosunku do ogólnego budżetu w 

latach poprzednich dochody podatkowe, dziś są trochę poniżej 50%. Radny Lutomirski 

powiedział, że analizował jeszcze jeden wskaźnik - poziom dochodów podatkowych w 

stosunku kraju i tu przeciętny wskaźnik wynosił 1,5 tys. zł. a gmina Serock miała 2,1 tys. zł. 

także te proporcje są zachowane, więc możemy być zadowoleni i należy patrzeć 

optymistycznie w przyszłość a przedstawiony projekt budżetu wzbudza zadowolenie 

mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał jakby wyglądała kwota dochodów 

podatkowych jakby nie było wszystkich ulg podatkowych. Przewodniczący zapytał ponadto  

o sposób przekazywania pieniędzy ze świadczeń społecznych, wypłacanie 500+, wypłacanie 

300+, jak to wygląda technicznie. 

Kierownik OPS Anna Orłowska powiedziała, że OPS jest dystrybutorem środków 300+ i 

500+ przyznając świadczenie nie jest zobligowany do wydawania decyzji administracyjnej 

pisemnej jest tylko powiadomienie o przyznaniu środków na podany adres mailowy lub 

smsem na numer kontaktowy. Na tę chwilę jest 1,8 tys. wnioskodawców i najwięcej pracy 

jest, kiedy jest nabór tych wniosków, wnioski wpływają elektronicznie, ale też papierowo, 

nawet jak wniosek wpłynie elektronicznie to trzeba go wydrukować. Świadczenia wypłacane 

są raz w miesiącu i zazwyczaj jest to po 20. każdego miesiąca, większość wypłacana jest na 

konto wnioskodawcy, jest kilka osób, które odbierają pieniądze w kasie. Jedna osoba 

zatrudniona jest na stałe do obsługi świadczeń 500+ a w czasie składania wniosków 

przyjmowany jest ktoś do pomocy. 



Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o oświatę, jak są planowane zajęcia 

dodatkowe w szkołach czy na tym samym poziomie i czy nadal będzie umowa z Unią 

Związków. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że do projektu budżetu było to wskazywane, 

jeśli chodzi o środki na zajęcia dodatkowe to one są przewidziane, mniejsze, ale są. Trzeba 

będzie zachęcać szkoły do pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie 

dodatkowych zajęć. Każdy program ma też walory edukacyjne, dzięki nim uczymy się nowej 

przestrzeni, jednym z takich programów jest Śpiewająca Polska, z tego programu korzystały 

dwie szkoły- w Zegrzu i w Jadwisinie. Jeśli chodzi o Unię Związków Sportowych to na tę 

chwilę nie można powiedzieć, czy oni otrzymają środki z Ministerstwa Sportu i zaproszą 

szkoły do współpracy, musimy czekać na informacje. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o załącznik dotyczący dotacji podmiotowej 

dla przedszkoli, w dwóch miejscach są Wesołe Skrzaty w Serocku, ale są dwa różne 

rozdziały. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że jest to dotowanie dzieci z orzeczeniem 

kształcenia specjalnego, są to środki znaczone i jest tam dwóch uczniów z orzeczeniami.  

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o rozszerzenie załącznika nr 10 -

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, są tam np. koszty tego gospodarowania i inne 

kwoty. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że po stronie wydatków zaplanowane są całe 

wydatki, które planujemy wykonać w przyszłym roku związane z systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi, jest tu jeden etat zatrudnienie pracownika, który będzie obsługiwał 

PSZOK oraz 1,5 etatu w Urzędzie, są to pracownicy merytoryczni. Paragraf 404 są to 

trzynastki, zgodnie z przepisami od wynagrodzeń 8,5% w roku następnym wypłacane jest 

wynagrodzenie roczne. 411 i 412 są to ZUSy, które trzeba odprowadzić od zatrudnionych 

pracowników, paragraf 421 zabezpieczone środki na zakupy, głównie zakup worków do 

PSZOK oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych. Paragraf 413 to wydatki związane z 

wypłatą wynagrodzenia dla przedsiębiorcy, który będzie obsługiwał nasz system 

gospodarowania odpadami komunalnymi jak również koszt PSZOKU. W § 441 

zabezpieczone są środki na podróże służbowe i krajowe dla naszych pracowników, którzy 

będą jeździć w terenie przy kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, § 444 jest to zakładowy fundusz socjalny, zgodnie z przepisami musimy 

dokonać odpisu zakładowego funduszu dla zatrudnionych pracowników. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zadał pytanie dotyczące wydzielonego rachunku 

dochodów, są duże różnice, jeśli chodzi o szkoły, czym jest spowodowane, że w szkołach w 

Jadwisinie, Zegrzu i Woli są duże wpływy i wydatki a w Serocku małe.   

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że związane jest to ze sposobem prowadzenia 

żywienia zbiorowego, wydzielony rachunek dochodów własnych, przede wszystkich jest to 

wkład rodziców na posiłki. Szkoła w Serocku prowadzi inne niż pozostałe szkoły żywienie 

dzieci – dystrybucję przez ajenta.  

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o fundusz sołecki, poprosił o wyjaśnienie 

pozycji, gdzie są środki na utrzymanie placów zabaw. 



Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że to są koszty jakie gmina ponosi na utrzymanie 

placów zabaw, konserwacje, wymianę piasku, ubezpieczenia, placami zabaw będzie zarządzał 

Zakład Gospodarki Komunalnej.   

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy jest jakiś plan na Grodzisko Barbarka, 

jest potrzeba remontu tego obiektu, ponieważ fatalnie to wygląda. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że temat jest w polu zainteresowania, analizowane są 

różne warianty, są wyceniane, wymaga to czasu i pieniędzy i to zadanie nie ma pierwszej 

potrzeby wymagalności, jeśli znajdzie się rozwiązanie ostateczne i satysfakcjonujące to 

zapewne to zadanie zostanie zrealizowane.    

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że na tę chwilę planujemy ogłosić konkurs na 

koncepcję zagospodarowania całego terenu, koncepcja określi w jakim kierunku byśmy szli a 

kolejne działanie będą prowadzone etapowo.  

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o więcej szczegółów dotyczących 

inwestycji planowanych w szkołach oraz o główną planowaną inwestycję Centrum Sportu. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że jeśli chodzi o boisko w Serocku to rozmowy z 

konserwatorem zabytków zakończyły się fiaskiem, burmistrz powiedział, że będzie szukał 

innych rozwiązań, ale te z kolei są bardziej pochłaniające czasowo oraz droższe. Jeśli chodzi 

o boisko w Jadwisinie podjęte zostały kroki, żeby podpisać umowę z IHAREM na zamianę 

gruntów. Jeśli chodzi o Centrum Sportu burmistrz powiedział, że w przyszłym roku będzie 

koncepcja na dzień dzisiejszy sprawdzane są możliwości pozyskania środków. Jeśli chodzi o 

szkoły to zadania są szczegółowo opisane i powinny się odbywać zgodnie z harmonogramem. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski uzupełnił, jeśli chodzi o budowę hali sportowej to lada 

chwila Spółka zacznie funkcjonować i oprócz działalności operacyjnej pierwszym krokiem 

będzie złożenie wniosku do Ministra Sportu wniosek na podstawie programu funkcjonalno-

użytkowego na budowę hali równolegle rozpoczynamy procedurę na zaprojektowanie hali i 

uzyskania pozwolenia na budowę, na tą chwilę przygotowujemy wszystko tak aby od 

początku roku Spółka mogła wszystko realizować. Kiedy uda się uzyskać pozwolenie na 

budowę można będzie startować z przetargiem. Jeśli chodzi o obiekty oświatowe, z-ca 

burmistrza powiedział, że planowane jest przeznaczenie dużych środków na ten cel, w planie 

jest rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej planowany czas realizacji rozbudowy to lata 

2021-2022, rozbudowę sali gimnastycznej wraz z budową boiska przy szkole w Jadwisinie 

realizacja tego zadania planowana jest na lata 2021-2023 wstępne szacunki mówią, że będzie 

to koszt 6-8 mln.zł. W szkole w Serocku na przyszły rok planowana jest budowa łącznika 

między szkołą a przedszkolem, będzie przeniesiona biblioteka, były małe problemy z 

łazienkami, ale są już jakieś propozycje rozwiązania, do I kwartału 2020 r. będzie zakończony 

projekt i uda się uzyskać pozwolenia na budowę. Pojawia się też temat rozbudowy szkoły w 

Serocku i w 2020 roku planowane jest wykonać koncepcję i zaprojektować budowę sali 

gimnastycznej oraz tak jak w Jadwisinie doprojektować kilka sal, cel jest taki, aby do roku 

2025 szkole w Serocku się to pojawiło. 

Radny Włodzimierz Skośkiewicz zapytał, czy są rodziny, które nie składają wniosku na 

świadczenie 500+ chociażby im się należało. 



Anna Orłowska Kierownik OPS odpowiedziała, że nie posiada takiej wiedzy, przy składaniu 

wniosku liczy się zadeklarowane miejsce zamieszania a nie zameldowania, nie można patrzeć 

po adresie zameldowania, ponieważ może być tak, że osoby zameldowane mogą wystąpić do 

innej gminy, w której zamieszkują.    

Radny Włodzimierz Skośkiewicz zapytał również, gdzie będzie siedziba utworzonej Spółki. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że siedziba Spółki będzie pod adresem 

Urzędu, pracownicy, którzy zostali przeniesieni zostaną z OSiRu pracują w budynku OSiRu.  

Wiceprzewodniczący Marek Biliński zapytał, czy dzieje się coś w sprawie kolektora 

ściekowego Borowa Góra-Jachranka. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że kolektor miał być remontowany i 

przeprojektowują wszystko, nie ma jeszcze informacji, kiedy będzie to zrobione.  

Wiceprzewodniczący Marek Biliński zapytał również do jakiego gmina musi dojść długu, aby 

nie mogła prowadzić inwestycji. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że kiedyś liczył się wskaźnik trzy budżety do tyłu, 

obecnie wygląda to tak samo, ale już z prognozowaniem przeliczeniem siedem lat wstecz, 

najprościej licząc to zasada 60% do ogólnych dochodów jest nadal utrzymywana. Są dwa 

wzory prawa strona i lewa strona, czyli rozchody i obsługa długu przez nasze dochody 

bieżące musi być mniejsza lub równa od 1/7 lub 1/3 w zależności, który rok rozpatrujemy do 

dochodów bieżących odjąć wydatki bieżące przez dochody ogółem. Mamy zachowane 

równoważenie budżetu, wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące, takiego wolnego 

pola jest ponad 5,5 mln. zł.    

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał czy nie ma obawy nie zrealizowania 

dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 600 tys. zł. jaka jest realna 

możliwość zrealizowania tego. Drugie pytanie, zaplanowane są dochody z tytułu opłaty 

adiacenckiej w wysokości 300 tys. zł., opłaty planistycznej w wysokości 150 tys. zl., zatem 

czy opłata planistyczna pokryje koszty planowanych zmian mpzp i całej gospodarki 

planistycznej. Kolejne pytanie dotyczyło podatku od posiadania psów, opodatkowanych jest 

125 psów i z tego tytułu zaplanowane jest 5 tys. zł. dochodu, czy są ujawnione przypadki, że 

ktoś posiada psa a nie płaci podatku. Wiceprzewodniczący zapytał ponadto jaka jest 

wysokość kwoty bazowej w gminie, jeśli chodzi o fundusz sołecki i czy są sołectwa, które 

przekraczają 10krotność kwoty bazowej oraz czy wnioski składane do funduszu sołeckiego są 

poprawne, czy jakieś wnioski zostały odrzucone, bo zawierały uchybienia. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki wpłynęło 27 

wniosków, jeśli chodzi o technikę pisania wniosków teraz jest dużo lepiej, jest mniej błędów, 

ale jeśli nawet zdarzy się błąd to wniosek nie jest uchylany tylko prosimy o kontakt i 

poprawienie wniosku, jedno sołectwo nie złożyło wniosku Ludwinowo Dębskie, ale sami 

zadeklarowali, że nie będą składać funduszu sołeckiego ponieważ chcą aby wykonana została 

droga wojewódzka, na którą gmina zabezpieczyła środki na wykonanie dokumentacji 

technicznej, pozostałe sołectwa złożyły wnioski i zostały one zabezpieczone w budżecie . 

Jeśli chodzi o kwotę bazową na przyszły rok to wynosi ona 4,4 tys. zł. jest to kwota, na 

podstawie której Wojewoda zwraca 20% wykonanych wydatków. Jeśli chodzi o 



przekroczenie wskaźnika 10krotności to 2 lub 3 miejscowości przekroczyły ten wskaźnik i 

zostało to obcięte do 10krotnosci kwoty bazowej.  

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański w temacie opłaty adiacenciej i planistycznej 

odpowiedział, że one już pokryły z nawiązką sporządzenia planów, które obowiązują, 

natomiast kosztów postępowania planistycznego nie sposób sprowadzić do samej ceny 

sporządzenia planu to jest dopiero początek wydatków, potem są jeszcze koszty uzbrojenia 

terenu czy wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi na cele publiczne. Palny 

generują dużo więcej dochodów niż opłata planistyczna i adiacencka, które są tylko 

jednorazowym dochodem, dokumenty te długofalowo determinują rozwój gminy i w 

perspektywie mają przysporzyć wpływy np. z PIT-u, poprzez wzrost liczby mieszkańców, 

wzrost powierzchni użytkowych terenów, magazynowych i w tym kontekście należy oceniać 

skutki planu i ogólnie szeroko rozumiany rozwój gminy. W kreacji rocznej opłaty 

kilkukrotnie z nawiązką przewyższały koszty jakie ponosiliśmy na sporządzanie planów i 

mniej więcej równoważyły wydatki jakie gmina ponosiła na odszkodowania za grunty nabyte 

pod drogi. Jeśli chodzi o opłatę adiacenkcą patrząc po ilości podziałów jakie są zatwierdzane 

widać, że jest tendencja zwyżkowa, także przewidywane jest, że wzrost z opłaty adiacenckiej 

będzie sukcesywnie wyższy. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że na razie nie zdecydował się na wprowadzenie 

opłaty adiacenckiej od infrastruktury, jak na razie są wprowadzane zmiany podatkowe, a z 

tym tematem przez przyszły rok trzeba się zastanowić czy wprowadzić te zmiany. Jeśli chodzi 

o dochody ze sprzedaży nieruchomości Burmistrz odpowiedział, że są jak najbardziej 

możliwe takie dochody. 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał, o budowę kanalizacji w Stasim Lesie przy 

ul. Słonecznej oraz ul. Pogodnej, oraz poprosił o informację, ponieważ mieszkańcy Karolina, 

Stasiego Lasu i Ludwinowa złożyli wniosek o przebudowę ul. Głównej włączając w to 

budowę kanalizacji, chodnika i oświetlenia, a ten wniosek nie został ujęty w WPF ani w 

przyszłorocznym budżecie, Przewodniczący zapytał jakie są szanse w latach przyszłych na 

ujęcie tego zadania do realizacji. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, jeżeli chodzi o kanalizację w Stasim Lesie ul. 

Słoneczna i drogi boczne to wykonawca działa według harmonogramu, wykonał kanał i jest 

informacja, że skończy przed terminem, kanalizacja na ul. Pogodnej będzie robiona w 2020r. 

Jeśli chodzi o ul. Główną to była odpowiedź do mieszkańców, że nie wcześniej niż 2023 rok. 

Razem z Burmistrzem starają się oceniać realnie, kiedy dana inwestycja może być 

zrealizowana, kanalizacja na ul. Głównej wiąże się ze skanalizowaniem większego rejonu, 

potrzebna będzie przepompownia. Na dzień dzisiejszy zaplanowane jest 12 km kanalizacji, 

które będą finansowane z pożyczek i na które gmina stara się uzyskać dofinansowanie, a na 

terenach wiejskich nie uzyska się dofinansowania, bo nie uzyska się efektu ekologicznego, 

który mówi o 120 przyłączach na 1 km.  

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski powiedział, że są zabezpieczone środki 

przeznaczone na współprace z miastami partnerskimi, Przewodniczący Komisji zapytał, jak 

układa się ta współpraca i czy będzie dalej kontynuowana na dotychczasowych zasadach. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że chciałby, aby ta współpraca układała się jak 

najlepiej, natomiast jest różna intensywność tych spotkań i relacji. Z Litwinami jest ciekawa 

sytuacja, ponieważ udało się wymienić młodzież a władze się jeszcze nie widziały, Burmistrz 



powiedział, że na pewno zaprosimy litewskie władze na dni Serocka i mamy nadzieje na 

spotkanie. Z Czechami ostatnio we wrześniu było spotkanie, Serock był w Czechach, z 

Węgrami czekamy, ponieważ zmieniła się tam konfiguracja polityczna. Do Włochów 

wystosowaliśmy pismo, które miało sugerować zaproponowanie konkretnych elementów 

współpracy lub dążenie do wygaszenia, bo trochę na siłę jest ta współpraca podtrzymywana. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał na jakim etapie jest budowa stacji 

uzdatniania wody w Serocku i czy wszystko przebiega zgodnie z planem oraz jakie jest 

zainteresowanie dofinansowaniem do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że budowa stacji idzie zgodnie z 

harmonogramem, koniec realizacji jest zaplanowany na połowę roku 2021 i zakładamy, że 

zostanie zrealizowane w tym terminie. 

Kierownik Referatu OŚRiL Katarzyna Szmyt odpowiedziała, że jeśli chodzi o przydomowe 

oczyszczalnie ścieków jest duże zainteresowanie, na chwilę obecną szacuje się, że jest to 

połowa wniosków zrealizowanych w roku bieżącym, ale wynika to z faktu, że jest 

modyfikowany regulamin przyznawania dotacji celowych, który został wysłany do 

zaopiniowania do UOKIK i Ministerstwa Rolnictwa, zmieniana jest możliwość uzyskania 

dofinansowania w budynkach nowo budowanych-nie będzie już takiej możliwości, ponieważ 

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ma przynieść efekt ekologiczny, a jego nie 

będzie w momencie kiedy nie wymieniamy starego zbiornika bezodpływowego na 

przydomową oczyszczalnie, bo przy nowych domach zakładamy, że szambo jest szczelne. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że przygotowując się do komisji 

analizował założenia z kampanii wyborczej i według niego wygląda to bardzo 

optymistycznie, wiele rzeczy udało się już zrobić, część rzeczy umieszczona jest w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale kilku rzeczy nie ma i stąd pytanie Przewodniczącego, 

czy to czego nie ma, zostanie pominięte, czy znajdzie się w innym czasie, chodzi o 

zwiększenie środków na stypendia sportowe i kulturalne, ścieżki rowerowe na terenach za 

wodą, żłobek w gminie, amfiteatr, mieszkalnictwo komunalne. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że we wszystkich tych tematach zamierza pokazać 

efekty swojej pracy, co do mieszkań prowadzonych jest wiele rozmów z różnymi partnerami 

aby na większa skalę ten czynnik mieszkalny zaistniał, we wrześniu został oddany budynek w 

Jadwisinie, ścieżek rowerowych nie ma w projekcie budżetu, ponieważ nie doszliśmy do 

porozumienia z partnerem, amfiteatr - na razie koncepcyjnie, Burmistrz będzie miał spotkanie 

z Dyrektorem w Departamencie Kultury w Urzędzie Wojewódzkim i będzie rozmowa na 

temat możliwości finansowania, jest także plan wystąpić do Ministerstwa Kultury, Burmistrz 

trochę uzależnia docelową lokalizacje i losy tego przedsięwzięcia od ostatecznej koncepcji 

zagospodarowania terenu pod halę sportową, jeśli chodzi o żłobek to gmina ma 

doświadczenie z korzystania ze żłobków, które nie są gminne a gmina je dofinansuje, 

natomiast podczas rozmów z deweloperami odnośnie potencjalnych lokalizacji, przedmiotem 

dyskusji jest ulokowanie w tych lokalizacjach miejsca pod żłobki, jeśli chodzi o stypendia to 

środki w budżecie nie zostały zwiększone, ale nie oznacza to, że potencjalni zainteresowani 

tego typu świadczeniami ich nie uzyskają, zamysł był taki aby nie zastanawiać się jak wielką 

ilość będziemy w stanie obsłużyć tymi pieniędzmi, tylko uwzględniliśmy podwyższoną 

dotacje dla klubu jeśli chodzi o stypendia, od nowego roku w nowej formule podejdziemy do 

tego tematu, ponieważ Spółka będzie zarządzała kwestiami sportu, na pewno nie będzie 

zadanej straty dla tych, którzy uzyskają stypendia. 



Wiceprzewodniczący Marek Biliński zapytał zadanie, które jest w WPF- rozbudowa drogi 

ul.Lipowa Borowa Góra-Dosin, który dokładnie odcinek obejmie ta inwestycja. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że od drogi serwisowej przy drodze 61i około 

150 metrów za ul. Poprzeczną.   

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał o rozbudowę stacji uzdatniania wody w 

Stasim Lesie. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że jest to zadanie zaplanowane w budżecie i 

będzie realizowane zgodnie z założeniami w 2020 roku dokumentacja projektowa, a 

realizacja 2021-2022.  

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał czy w Stasim Lesie poprawił się stan 

azotanów. 

Dyrektor MGZW Leszek Błachnio odpowiedział, że woda zawsze spełniała, w dwóch 

studniach pojawiały się azotany, ponieważ nie ma tam uzdatniania. 

 

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marek Biliński, Józef Lutomirski , Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 

2020. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marek Biliński, Józef Lutomirski , Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

 

Protokoły z poprzednich posiedzeń przyjęto bez uwag. 

 



5. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono. 

 

 

6. Zakończenie posiedzenie. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Józef Lutomirski zakończył 

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. 

  

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

Budżetu i Finansów 

 

Józef Lutomirski 

  

 
Przygotowała: Paulina Kopeć 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


