
Rada Miejska w Serocku 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej 

Protokół nr 5/2020 

Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2020  

Obrady rozpoczęto 27 kwietnia 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:44 tego samego dnia. 

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

1. Marek Biliński 

2. Krzysztof Bońkowski 

3. Sławomir Czerwiński 

4. Bożena Kalinowska 

5. Teresa Krzyczkowska 

6. Gabriela Książyk 

7. Józef Lutomirski  

8. Agnieszka Oktaba 

9. Sławomir Osiwała 

10. Jarosław Krzysztof Pielach 

11. Aneta Rogucka 

12. Mariusz Rosiński 

13. Włodzimierz Skośkiewicz 

14. Wiesław Winnicki 

15. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Marek Bąbolski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 

3. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy  

4. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy 

5. Jakub Szymański – Kierownik Referatu GP 

6. Anna Orłowska – Kierownik OPS 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych, 

poinformował, że w komisji bierze udział 14 członków. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie zgłoszono zastrzeżeń. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny             

na lata 2020-2022. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIII/2019 Rady Miejskiej                 

w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla 

Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku. 



7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                  

i Gminy Serock na lata 2020-2034. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Serock w 2020 roku. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Głosowano w sprawie: 

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Mariusz 

Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Aneta Rogucka 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Anna Orłowska. Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2020-2022 został opracowany w oparciu o art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia                     

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Rodzinom przeżywającym trudności              

w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez 

organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia, czemu służy niniejszy Program.  

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych, a w przypadku umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej służące do powrotu dziecka do rodziny naturalnej.  

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów  

opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji zajmujących się pomocą na rzecz rodzin.  

Radny Sławomir Osiwała poprosił, aby Pani Kierownik powiedziała więcej na temat skutków                       

i kosztów dotychczasowej działalności programu oraz ilości osób i rodzin objętych programem i jakie 

zmiany będą na najbliższe lata. 

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że koszty zabezpieczone są w ogólnym budżecie 

Ośrodka Pomocy Społecznej i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny jak i pracowników 

socjalnych nie są to koszty specjalnie wydzielane, a wzięte z ogólnego budżetu OPSu ale też z budżetu 

programu rozwiazywania problemów alkoholowych. Główną osobą jest asystent rodziny, który nie 

może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin, jeden etat zabezpiecza więc potrzeby gminne. Działania, 

które są kierowane do rodzin są ujęte w programie, w związku tym nie są asygnowane dodatkowe 

środki w ramach OPS ani innego budżetu, ponieważ te środki są w bieżącej działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej, to że uchwalany jest program to nie znaczy, że jakieś środki są asygnowane, 

środki te są zabezpieczone w budżecie, ponieważ uchwalenie takiego programu to jest obowiązek 

ustawowy. Starostwo odpowiada za dzieci, które zostały przekazane do pieczy zastępczej, są to 

całodobowe ośrodki oraz rodziny zastępcze, gminne działania są nakierowane na osoby przeżywające 

trudności opiekuńczo-wychowawcze o których wiadomo z socjalnej pracy pracowników OSP, które 

wynikają z rozeznania socjalnego przez pracowników we współpracy z kuratorami sądowymi i jeśli 



występują problemy opiekuńczo-wychowawcze to jest wniosek pracownika socjalnego do asystenta 

rodzinnego aby taką rodzinę objąć asystą, która polega na tym, że asystent jest bardzo często w 

środowisku i raz w tygodniu odwiedza taką rodzinę.          

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał jakie kwalifikacje posiada asystent rodziny i jaki 

jest system rekrutacji tego pracownika, radny zapytał także ile dzieci z ilu rodzin jest objętych pieczą 

zastępczą.  

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że jeśli chodzi o asystenta rodziny to kryteria ujęte              

są w ustawie, osoba, która w gminie pełni funkcję asystenta rodziny ma wykształcenie wyższe 

pedagogiczne, jeśli chodzi o ilość dzieci w pieczy zastępczej to jest na dzień dzisiejszy jest 16 dzieci           

a w domach dziecka 13 dzieci. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, czy program jest obowiązkowy i czy skierowany jest 

do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że jak już wspomniała jest to program obowiązkowy 

wynikający z ustawy i skierowany do rodzin problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, ile osób skorzystało z reintegracji społeczno- 

zawodowej poprzez Centrum Integracji Społecznej. 

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że Centrum Integracji Społecznej pomaga rodzinom  

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ale też jest dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, takich które nie mogą się odnaleźć na otwartym rynku pracy, jeśli chodzi o współpracę            

z CIS, to z gminy Serock jest 5 osób, które jest w Centrum Integracji Społecznej, są to osoby, które 

wykonują proste prace zarobkowe, a ten ich pobyt pod okiem specjalistów ma ich przygotować aby           

te osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.     

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, jak wygląda współpraca ze szkołą, bo widzi w tym 

zakresie duże pole do działania dla asystenta, ponieważ są w szkołach dzieci, z którymi nie ma 

kontaktu lub jest on utrudniony, nie odbierają telefonów i wiadomości mailowych, ale też tych 

wysłanych poprzez dziennik elektroniczny.  

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że współpraca jest na bieżąco również z pedagogami 

szkolnymi jednak w sytuacji jaka jest teraz kontakty bezpośrednie zanikły także na tym polu, jeśli 

chodzi o dzieci, które nie poddały się nauce zdalnej to interweniował szkoła i sprawa dotyczy jednej 

rodziny, jest to rodzina objęta opieką asystenta i z tą rodziną asystent się kontaktował.  

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił, aby asystent rodziny telefonicznie kontaktował się 

takimi rodzinami. 

Radna Teresa Krzyczkowska powiedziała, że OPS ma jakiś budżet i ten program będzie z niego 

realizowany, ale zapytała czy będzie on priorytetem i czy będzie możliwość zrezygnowania z innych 

programów. 

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że nie ma zagrożenia, aby trzeba było rezygnować              

z innych programów. Kierownik powiedziała, że może się okazać, że na wszystkie programy 

zabraknie pieniędzy, jeśli pogorszy się sytuacja większej ilości rodzin, bo pogorszy się sytuacja 

ekonomiczna wielu rodzin. 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2020-2022.  



 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof Pielach, Mariusz Rosiński, Włodzimierz 

Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Sławomir Osiwała 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Aneta Rogucka 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu GP Jakub Szymański. Podjęcie Uchwały przez Radę 

Miejską w Serocku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa 

rzeczowego na rzecz spółki PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie oraz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. oraz następców prawnych, tj. odpłatnej służebności przesyłu jest 

podyktowane faktem, że na nieruchomościach gminnych wybudowane zostały lub będą w najbliższym 

czasie urządzenia infrastruktury technicznej należące do ww. spółki. Służebność zostanie ustanowiona 

na czas nieoznaczony i będzie polegała na prawie wstępu, przechodu i przejazdu, swobodnego, 

całodobowego dostępu do urządzeń energetycznych znajdujących się na nieruchomościach 

obciążonych w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych, 

naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, 

rozbudowami, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami oraz prawie wykonywania 

wykopów i przekopów przez te nieruchomości w ww. celach, z obowiązkiem każdorazowego 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt PGE Dystrybucja S. A. czy analogicznie na koszt 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, oraz jej następców prawnych.  

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że każdy może wybrać sobie dostawce jakiego chce, więc, jeśli 

wyrażamy zgodę tylko na jednego operatora, to wykluczmy możliwość wejścia innych operatorów czy 

możliwości na korzystanie przez innych użytkowników od innych operatorów, jeśli ograniczymy               

tą uchwałę służebność tylko dla tych dwóch. 

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski kwestie umieszczenia infrastruktury nie związanej z zarządzaniem 

drogami reguluje ustawa o drogach publicznych, natomiast ona reguluje kwestie dróg, które posiadają 

status dróg publicznych, czyli uchwałami Rady została im nadana kategoria drogi, natomiast kwestia 

dróg wewnętrznych takich, które nie posiadają statusu dróg publicznych reguluje tylko i wyłącznie 

ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do tej pory przez kilka lat stosowane były zgody pisemne, 

ale od 1,5 roku są to służebności na drogach wewnętrznych, których gmina jest właścicielem. Dziś             

na rynku są praktycznie dwie spółki energetyczna i gazowa, pierwsza buduje infrastrukturę, druga 

niezależna spółka dostarcza prąd czy paliwo gazowe i każdy mieszkaniec ma prawo podpisać umowę 

na zadania kompleksowe z jednym operatorem, natomiast ma też prawo na zmianę operatora, rura 

zawsze będzie miała jednego właściciela, ale gaz może płynąć od dowolnego operatora, tak samo 

kabel energetyczny będzie miał jednego właściciela natomiast prąd po tym kablu może iść od 

dowolnego operatora.     

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu             



na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Mariusz 

Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Aneta Rogucka 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  

na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Mariusz 

Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Aneta Rogucka 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIII/2019 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu GP Jakub Szymański. W wyniku dokonanych zmian 

rozszerzone zostaną granice opracowania dla podjętej zmiany studium. Spowodowane jest to 

rozważeniem dopuszczenia wprowadzenia terenów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW na gruntach prywatnych, w związku            

z zamiarem realizacji takiej inwestycji na jednej z działek przy ul. Zakroczymskiej. Ponadto, w 

wyniku dokonanych zmian ulegnie likwidacji wyznaczony po wschodniej stronie obwodnicy miasta              

i południowej stronie ul. Nasielskiej obszar oznaczony jako strefa działalności gospodarczej (strefa D). 

Obszar ten pierwotnie miał być obsługiwany z nowopowstałej obwodnicy miasta, jednak z uwagi na 

brak możliwości komunikacyjnej jego szansa realizacji nie jest obecnie możliwa.  Ostatni obszar 

wyznaczony do zmiany studium położony w południowej części obrębu Jachranka, oznaczony jako 

strefa 1.1 wynika z rozważenia dopuszczenia korekty wysokości zabudowy dla strefy dominacji 

obiektów i urządzeń ogólnodostępnych, która dla zabudowy turystycznej ustalona jest na 12 m.  

 

Radny Sławomir Osiwała uważa, że nie powinno zmieniać się studium tylko dlatego, że jest inwestor, 

który potrzebuje na realizację inwestycji zwiększyć wysokość zabudowy dla danego obszaru, radny 

uważa, że powinno być inne rozwiązanie i powinno się znaleźć kompromis, aby można było dana 

inwestycje zrealizować nie narażając się na skargi. W uzasadnieniu jest informacja, że likwidacji 

ulegnie strefa D, a w poprzedniej uchwale było, że ta strefa nadal jest, trzeba się zdecydować, czy jest 

czy jej nie ma.  

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest rozmowa                

o rozpoczęciu procedury a o tym jakie te konkretne zapisy się pojawią jest jedno założenie, które 

zostało przedstawione w uzasadnieniu o likwidacji strefy D ale nie likwidacji całej strefy tylko 



jednego obszaru ze strefy D w sąsiedztwie ul. Nasielskiej w Serocku, jeden z tych kompleksów ma 

być zlikwidowany, natomiast nie wiadomo jak potoczą się uzgodnienia i wyłożenia. Co do 

przedłożonego projektu uchwały to zakres tej zmiany jest dosyć jasny, likwidacja kompleksu strefy 

działalności gospodarczej, poszerzenie strefy przemysłowej D  na granicy Serocka i Karolina przy 

drodze krajowej 62, drugi obszar to jest korekta zmierzająca do zmiany wysokości zabudowy dla 

części Jachranki w rejonie zabudowy hotelowej, temat ten zawsze wywołuje dyskusje, sytuacja 

wygląda tak, że właściciel terenu TVP SA ma ośrodek, który od wielu lat nie działa i ulega degradacji 

i pojawił się zamysł rewitalizacji tego miejsca, to że z wnioskiem wystąpił do nas wieloletni właściciel 

uwiarygadnia to miejsce, które ma stać się budynkiem hotelowym wraz z przestrzenią do produkcji 

filmowych  tym samym wpisuje się to w tereny Jachranki, ponieważ jest tam hotel Warszawianka oraz 

hotel Windsor. Stąd pojawił się projekt uchwały, ale czekają nas jeszcze uzgodnienia i czas pokaże             

co uda nam się jeszcze wypracować i jaką rekomendację przedstawić Radzie do uchwalenia. 

 

Radny Marek Biliński zapytał czego będą dotyczyły zmiany w Skubiance.  

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że zakres zmiany nie ingeruje w obszar 

Skubianki, działki w Skubiance stanowią granicę terenu, który chcemy włączyć do zakresu zmiany, 

natomiast cała zmiana będzie dotyczyła obszaru w Jachrance. 

Radna Teresa Krzyczkowska odniosła się do załącznika, że zaznaczone na zielono obszary dotyczą 

zmiany studium, natomiast w okolicach Szadek ograniczone są one czarna kreską, radna zapytała       

co to oznacza.   

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że ta czarna kreska na terenie Szadek to jest 

granica zmiany studium z 2012 roku.  

 

Radny Sławomir Osiwała poprosił, aby w załączniku nanieść na inny kolor zmiany, które dotyczą tej 

uchwały.  

 

Radny Sławomir Czerwiński powiedział, że z załącznika graficznego wynika, że zmiany będą 

dotyczyły obszaru aż do cmentarza radny zapytał, czy studium uwzględnia takie zmiany. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że obszar całej strefy D również strefy 

gospodarczej w Serocku od ul. Warszawskiej do samego Karolina został objęty zmiana studium            

w oparciu o pierwszą uchwałę z 2019 roku i zgodnie z tą uchwałą dla całej strefy D zmieniane są 

zapisy dotyczące wysokości zabudowy, przy zapisie, że zostanie to uszczegółowione w miejscowych 

planach.  

 

Radny Sławomir Czerwiński powiedział, że może warto zastanowić się nad podziałem tej strefy. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że to jest specyfika miejscowych planów, w 

studium jest wskazana po prostu strefa D natomiast uszczegółowienie następuje w miejscowych 

planach. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIII/2019 Rady Miejskiej w 

Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński, 



Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki 

PRZECIW (1) 

Sławomir Osiwała 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji 

dla Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Monika Ordak. Pomoc finansowa udzielona Powiatowi 

Nowodworskiemu dotyczy dofinansowania doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru 

Kardiologiczno - Internistycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 15.000 zł 

poprzez zakup nw. wyposażenia: kardiomonitory z centralą sterującą, defibrylatory, pionowe panele 

gazowe, mobilny aparat Echo Serca, pompy infuzyjne, aparat EKG. Liczba osób hospitalizowanych z 

gminy Serock w roku 2019 to 117 osób a w 2018 roku 127 osób. 

 

Radny Sławomir Osiwała zauważył, że podobny temat trafia po raz drugi pod obrady rady, radny 

powiedział, że tak jak poprzednio jego zdaniem w pierwszej kolejności powinien pomóc powiat 

legionowski a nie gmina Serock. Lekarze z gminy Serock nie mają wpływu na to, gdzie pacjent 

zostanie skierowany do którego szpitala, nie ma teraz rejonizacji jest to szpital finansowany z budżetu 

województwa a gmina ma swoje wydatki i sprawy do finansowania. Za chwile będzie szpital w 

Legionowie, który także będzie potrzebował finansowania, to nie są małe pieniądze. Radny 

powiedział, że nie widzi podstaw, aby finansować sprzęt medyczny szpitala w Nowym Dworze 

Mazowieckim, lepiej skupić się na wyposażeniu i dofinansowaniu SPZOZu Serocku.        

 

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że część gminy Serock jest w bezpośrednim oddziaływaniu tego 

szpitala, a pierwsza dotacja, która poszła na szpital była dobrze spożytkowana i pieniądze te zostały 

dobrze wydane. Burmistrz przyznał racje radnemu Osiwale, ale powiedział, że jest potrzeba pomocy 

szpitalowi do której zachęca, ale ostateczną decyzję podejmą Państwo Radni. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał czy gminy powiatu legionowskiego będą 

uczestniczyć w finansowaniu tego przedsięwzięcia podjętego przez szpital nowodworski oraz ile osób 

z gminy Serock jest hospitalizowanych w innych szpitalach. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy gmina nie dysponuje takimi danymi 

natomiast odnosząc się do pierwszego pytania Burmistrz odpowiedział, że z Nieporętem i 

Wieliszewem było to konsultowane, Wójt gminy Wieliszew nie złożył deklaracji a Wójt gminy 

Nieporęt zadeklarował wsparcie szpitala, natomiast czy tak się zadzieje zdecydują radni. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla 

Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński, Włodzimierz 

Skośkiewicz, Wiesław Winnicki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Józef Lutomirski , Sławomir Osiwała, Krzysztof Zakolski 



NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Serock na lata 2020-2034. 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Serock w 2020 roku. 

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Monika Ordak. Pani Skarbnik poinformowała o zmianach strony 

dochodowej oraz strony wydatkowej, strona dochodowa zwiększa się o 90.316 zł natomiast strona 

wydatkowa zostaje zwiększona o 250.000 zł, zmiany te powodują zwiększenie deficytu o 159.777 zł., 

który zostanie pokryty wolnymi środkami, które sobie gmina wypracowała w latach ubiegłych. 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze źródła zmian. 

 

Radny Sławomir Osiwała poprosił o wyjaśnienie szczegółowe odnośnie komputerów do szkół czy 

będą to komputery stacjonarne czy laptopy do nauki zdalnej. 

 

Skarbnik Monika Ordak wyjaśniła, że Ministerstwo ogłosiło program Zdalna szkoła, czyli zakupują 

gminy sprzęt komputerowy dla swoich szkół z możliwością przekazania dla uczniów, którzy takiego 

sprzętu nie posiadają z możliwością zdalnej nauki, sprzęt jest podłączany do Internetu, aby uczeń 

mógł w pełni korzystać z zajęć lekcyjnych. Dofinansowanie jest uzależnione od liczby osób, gmina 

Serock zmieściła się w 3 progu z maksymalną kwotą do 70 tys. zł. co wystarczyło na zakup 30 

przenośnych laptopów, które będą miały podłączony Internet. 

   

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że sprzęt formalnie jest własnością gminy do dyspozycji szkół, nie 

będzie on przekazywany na własność. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Serock na lata 2020-2034.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 

Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock 

w 2020 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 

Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 



NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Krzysztof Zakolski odczytał uzasadnienie do 

projektu uchwały. Ponowna skarga, była przedmiotem posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 4 lutego 2020r. oraz 25 lutego 2020r. W toku przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego 

Komisja ustaliła, że Skarżący nie wskazali żadnych nowych okoliczności na poparcie zarzutów 

podniesionych w skardze. Ponowna analiza przepisów prawa nie daje podstaw do postawienia 

zarzutów Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock w niniejszej sprawie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, 

Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, 

Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

10. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej organizacji 

wyborów do Rady Osiedla Zegrze. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest stan epidemii, która uniemożliwia przeprowadzenie 

wyborów z takiej perspektywy jaka dla ludzi byłaby bezpieczna i akceptowalna. Praca Rady Osiedla 

Zegrze będzie trwała do momentu wyłonienia kolejnej Rady. Na dzień dzisiejszy trudno 

zaproponować termin, który byłby dogodny, ponieważ nie wiemy jak długo będzie trwał stan 

epidemii. 

 

Radny Sławomir Osiwała zapytał czy możliwe jest takie rozwiązanie, że kadencja Rady zakończyłaby 

się w ustawowym terminie, natomiast do czasu wyłonienia nowej Rady Osiedla stary zarząd pełniłby 

swoja funkcję.  

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że to jest dokładnie ten scenariusz, który zaproponował przed 

chwilą. 

 

Radna Gabriela Książyk zapytała, czy można składać o stypendia sportowe, dotychczasowy termin był 

do końca kwietnia i czy termin ten jest aktualny.   

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że termin jest do 30 kwietnia i zgodnie z uchwałą wniosek 

o stypendium może złożyć Burmistrz, klub sportowy, dyrektor Centrum Kultury oraz właściwa 

komisja Rady Miejskiej.  

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że wszystkich mieszkańców obowiązuje rozporządzenie, policja 

apeluje, aby nie wychodzić z domu, a mimo wszystko nad wodą biesiadują ludzie, radny poprosił w 



związku z tym o ukierunkowanie działań Straży Miejskiej we współpracy z policją, aby bardziej 

zwracać uwagę na tereny nadbrzeżne. Radny poprosił też o spotkanie z Z-cą burmistrza w Zegrzu na 

terenie budowanego placu zabaw, ponieważ pozostały tam stare konary drzew, które powinny być 

podcięte. Radny zapytał ponadto jak będzie wyglądała sprawa przekazania danych ze spisu wyborców 

Poczcie Polskiej, czy jest taki obowiązek i taka możliwość prawna. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jeśli dzisiaj miałby podejmować decyzję to nie widzi 

podstaw do przekazania danych Poczcie Polskiej, prawnicy zatrudnieni w gminie zostali poproszeni o 

analizę i opinię prawną na ten temat.   

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał do kiedy trzeba złożyć oświadczenia majątkowe. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński odpowiedział, że termin został wydłużony do końca maja. 

Przewodniczący zapytał, kiedy zaczną się prace pielęgnacyjne na mieście i koszenie trawy. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że prace już się rozpoczęły. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o naprawę tabliczki informacyjnej w parku oraz na 

tablicy informacyjnej przy Żabce na Pułtuskiej należałoby zmienić Ośrodek Sportu na Spółkę. 

 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zakończył 

wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej. 

  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Serocku 

Mariusz Rosiński 

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


