
Rada Miejska w Serocku 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej 

Protokół nr 8/2020 

Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2020  

Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:49 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Agnieszka Kalińska – Kierownik Referatu GP 

7. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP 

 

1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych, 

poinformował, że w komisji bierze udział 15 członków. Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem               

o wprowadzenie do porządku dodatkowego projektu uchwały w punkcie 8a.: Zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 

roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Po przegłosowaniu porządek prezentował się następująco. 

1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze               

w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. 



3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Miasto i Gmina Serock. 

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

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

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

na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Serock 

nazwy ul. Moreny. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 23/6 z obrębu Ludwinowo Dębskie, 

gm. Serock. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego,                  

od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów               

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

8a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Serock w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla 

Powiatu Legionowskiego w 2020 roku 

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

i Gminy Serock na lata 2020-2034 

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

Serock w 2020 roku. 

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 10.04.2020r. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

 

Głosowano w sprawie: 

Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku obrad.- dodatkowy punkt 8a.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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) 

Sławomir Czerwiński 

 

Głosowano w sprawie: 

Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku obrad..  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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) 

Sławomir Czerwiński 



2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor ZOSiP Alicja Melion. Zgodnie z art.  42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa zasady 

udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.           

Z uwagi na zmiany dokonane w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Serock, będące następstwem reformy systemu edukacji oraz przekształceń dokonanych przez organ 

prowadzący, które mają wpływ na wielkość placówek oraz warunki pracy, zasadnym jest ustalenie 

nowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy Zarząd Oddziału Powiatowego 

ZNP w Legionowie. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski dopytał, czy zmiany dotyczą jedynie funkcji dyrektora i wicedyrektora. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion potwierdziła i powiedziała, że chodzi również o większą dostępność 

dyrektora dla rodziców, dla pracowników oraz kontakt z organem prowadzącym, żeby dyrektor nie był 

przeciążony zajęciami dydaktycznymi. 

 

Radny Sławomir Osiwała zapytał czy stanowisko wicedyrektora jest tylko w przedszkolu w Serocku 

oraz czy kierownika świetlicy szkolnej również dotyczy ta uchwała, ponieważ nauczyciele skarżyli 

się, że mają dużo godzin, bo muszą być też na świetlicy. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że stanowisko wicedyrektora przedszkola przysługuje, 

jeśli przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów i jest tylko jedno przedszkole na terenie gminy, które 

spełnia ten warunek i jest to przedszkole w Serocku. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej i w Zegrzu mają 

po 4 oddziały. Jeśli chodzi o kwestię kierowników świetlic to są oni powoływani, jeśli jest dużo dzieci 

korzystających ze świetlicy i kierownik organizuje pracę na świetlicy. Aktualnie na terenie gminy jest 

jeden kierownik świetlicy w szkole w Serocku. Sytuacja, o której wspomniał Radny Osiwała 

dotyczyła szkoły w Zegrzu, gdzie kwestia ta podlega regulacji w kwestii tygodniowych zajęć, dyrektor 

układa pracę świetlicy oraz obsadę. 

 

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski zapytał czy opinia projektu uchwały przez Związek 

Zawodowy jest warunkiem wynikającym z ustawy, zapytał również co w sytuacji, jeśli opinia ta 

byłaby negatywna. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że jest to wymóg ustawowy, ale opinia nie przesądza          

o istocie rzeczy. 

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał czy zwiększenie obowiązków i zmniejszenie pensum dla 

dyrektora przedszkola w Serocku wpłynie na jego wynagrodzenie. 

  

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że obniżenie tygodniowego pensum nie jest 

obniżeniem wymiaru zatrudnienia, więc nie wiąże się z tym obniżenie wynagrodzenia, bo dyrektor 

oprócz tego, że ma obniżony wymiar tygodniowy ma z tytułu powierzenia zajęć dodatek funkcyjny. 

 

Przewodniczący Mariusz Rosiński zapytał, jak to wygląda w sąsiednich gminach, czy jest to na tym 

samym poziomie oraz dopytał czy ta zmiana dotyczy tylko Serocka czy w innych szkołach też będą 

zmiany, poprosił też o wyjaśnienie na kogo przejdą godziny, które są zabierane dyrektorowi.  

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że w sąsiednich placówkach jest bardzo podobny limit 

tygodniowy, Dyrektor ZOSiP potwierdziła, że uchwała dotyczy tylko przedszkola w Serocku i nie 

dotyczy innych placówek oświatowych gminy, a jeśli chodzi o godziny będzie je realizował inny 

pracownik, któremu te godziny zostaną przydzielone. 



Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czy będzie potrzeba zatrudnienia nowego pracownika czy 

godziny te rozłożą się na obecnych nauczycieli, zapytał również w jaki sposób dyrektorzy oraz 

wicedyrektorzy będą kontaktować się z rodzicami jeśli szkoły pozostaną zamknięte, radny 

zaproponował, aby korzystali z wideokonferencji, aby umożliwić rodzicom kontakt. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że do przedszkola zostały dołączone 3 oddziały 

przedszkolne, ale nie powoduje to, że konieczne jest zatrudnienie nowego pracownika, godziny, które 

miał dyrektor będą realizowane przez pracowników dotychczas zatrudnionych w placówce. Odnośnie 

kontaktów z rodzicami, Dyrektor odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie 

wyglądało nauczanie od września i dokłada wszelkich starań, aby dostosować szkoły do nauki zdalnej, 

jeśli wyniknie taka konieczność, ale jaka forma nauki by nie była na pewno kontakt rodzicom będzie 

umożliwiony. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, żeby rozważyć szkolenie nauczycieli w okresie wakacyjnym 

z pracy zdalnej i obsługi komputerów, wielu rodziców zarzucało bowiem, że zajęcia nie są 

prowadzone w sposób zadowalający.  

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa 

Krzyczkowska, Gabriela Książyk, Józef Lutomirski , Agnieszka Oktaba, Sławomir Osiwała, Jarosław 

Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Krzysztof Zakolski 

BRAK GŁOSU (1) 

Wiesław Winnicki 

 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Miasto i Gmina Serock. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor ZOSiP Alicja Malion. Rada Miejska w Serocku w dniu 27 

maja 2020r.   podjęła uchwałę Nr 229/XXIII/2020   w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz uchwałę Nr 

230/XXIII/2020 w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w 

Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych.  Następstwem tych uchwał jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. Miasto i Gmina Serock zapewnia wszystkim 

dzieciom pięcioletnim i dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 

których droga z domu do placówki wychowania przedszkolnego przekracza 3km, bezpłatny transport i 

opiekę w czasie przewozu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Miasto i Gmina Serock.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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 

 

 

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

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

 

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

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

 

Projekty uchwał 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 jej następców prawnych, oraz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o., oraz jej 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. z siedzibą w Lublinie, oraz jej 

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

 

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski powiedział, że w uzasadnieniu jest informacja, że będą              

w związku z tymi uchwałami wpływy do budżetu zapytał jaka to będzie kwota.  

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie zna konkretnych 

wartości, ponieważ jak będzie zgoda Rady poprzez przyjęcie uchwały to rzeczoznawca wyceni 

wysokość wynagrodzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Marek Biliński zapytał, czy wynagrodzenie to będzie jednorazowe czy 

coroczne. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że jest to wynagrodzenie jednorazowe. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał, czy zmieni się wartość nieruchomości sąsiednich. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że zaplecze infrastruktury zazwyczaj 

zwiększa wartość nieruchomości przyległych. 

 

Radna Teresa Krzyczkowska zapytała czy drogi, które są przeznaczone pod te inwestycje są asfaltowe. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że przyłącza będą podziemne i w przypadku 

PGE oraz gazu wszystkie drogi są gruntowe. 

 

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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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 

 

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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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 

 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Serock 

nazwy ul. Moreny. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu GP Jakub Szymański. Wnioskiem z dnia 24.10.2019 

r. współwłaściciel drogi wewnętrznej położonej w obrębie nr 16 w miejscowości Serock, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działki nr 16/17 i nr 16/14, zwrócił się z prośbą o nadanie jej nazwy                    

ul. Moreny. Nazwa ul. Moreny nie występuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Serock nazwy 

ul. Moreny.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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 

 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 23/6 z obrębu Ludwinowo 

Dębskie, gm. Serock. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu GP Jakub Szymański. Z inicjatywy mieszkańców 



sołectwa Ludwinowo Dębskie, w imieniu których występował sołtys Pan Jan Gołębiewski, podjęto 

działania w celu urządzenia ogólnodostępnego placu rekreacyjnego na terenie przedmiotowej 

miejscowości. W obrębie Ludwinowo Dębskie brak jest terenów stanowiących własność gminy,             

na których można byłoby zlokalizować przedmiotową inwestycję, dlatego też niezbędne okazało się 

pozyskanie gruntu stanowiącego działkę nr 23/6, będącą własnością osoby fizycznej,                                         

z przeznaczeniem na w/w cel. W wyniku negocjacji z właścicielem działki ustalono cenę gruntu w 

wysokości w 55,00 zł za 1 m 2, tj. kwotę 63.525,00 zł, co odpowiada jej realnej wartości. 

 

Radny Sławomir Osiwała zapytał czy dojazd do tej nieruchomości jest po drodze gminnej, czy jest ona 

własnością kogoś innego. 

  

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że działka przylega do drogi publicznej 

asfaltowej i jest to droga gminna. 

 

Radny Wiesław Winnicki zapytał czy na tej działce jest oczko wodne. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że jest to ta działka z oczkiem wodnym, ale 

część, gdzie jest oczko wodne nie obejmuje zakupu. 

 

Radny Krzysztof Zakolski zapytał o zapis grunt niehipotekowy, oraz kto poniesienie koszty opłaty 

adiacenckiej. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański odpowiedział, że zapis grunt niehipotekowy odnosi się do 

drogi publicznej, jeśli chodzi o opłatę adiacencką ponosiłby ją właściciel, który podzielił 

nieruchomość, ale nie było analizowana ta sprawa odnośnie pobierania opłaty adiacenckiej. 

 

Wiceprzewodniczący Marek Biliński zapytał czy zakup tej działki będzie częściowo finansowany                

z funduszu sołeckiego. 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że jest to pierwsza finalizacja w nowej formule współpracy, 

fundusz sołecki będzie zaangażowany, ale główny ciężar będzie po stronie gminy, jeszcze jednak nie 

jest określone kto, ile zapłaci. 

 

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski dopytał o czy gmina ma obowiązek czy prawo naliczenia 

opłaty adiacenckiej. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że gmina nalicza opłatę adiacenką ale w tym przypadku na 

dzień dzisiejszy nie jest wiadome czy nastąpi wzrost wartości i w jakiej wysokości. 

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański dodał, że opłata adiacenkcka jest prawem gminy, ale przy 

podziale, gdzie jest wydzielana jedna działka normatywna często jest to nieopłacalne, bo opłata jest 

niższa niż koszty, które ponosi gmina na operat szacunkowy, dlatego w 90% gmina nie prowadzi 

postępowań przy wydzieleniu jednej nieruchomości. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 23/6 z obrębu Ludwinowo Dębskie, 

gm. Serock.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, 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 

 

(posiedzenie komisji opuścił Radny Marek Biliński) 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, 

od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu PW Agnieszka Kalińska. W przedstawionym 

projekcie uchwały zmianie ulega zapis wskazujący inkasentów opłaty targowej. W załączniku do 

uchwały dokonano zmian wynikających ze zmiany nazwy ośrodków, zmiany adresów: 

1.zostały zmienione nazwy ośrodków: 

·Hotel Pan Tadeusz S.C.- Serock ul. Czesława Miłosza 20, na firmę Pan Tadeusz Sp. z o. o. - Serock 

ul. Czesława Miłosza 20, MJS Sp. z o. o. Sp. K. Serock, ul. Czesława 

Miłosza 20. 

·Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku ul. Pułtuska 47 na firmę Serockie Inwestycje Samorządowe 

Sp. z o.o., 05-140 Serock ul. Rynek 21. 

·Lupo Inwestments Gruppo Sp. z o. o., 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31, Złoty Lin Sp. z o. o.,    

03-257 

Warszawa, ul. Echa Leśne 58 na firmę Złoty Lin Spółka Akcyjna, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 

2/31 

2.wykreślono ośrodki z powodu braku bazy hotelowej: 

·CSK Sp. z o. o., ul. Piotrowska 173, 90-447 Łódź, Ośrodek Szkoleniowy w Jachrance 05-140 Serock, 

Jachranka 73. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytał na czym polega zmiana dotycząca opłaty targowej. 

 

Kierownik Referatu PW Agnieszka Kalińska odpowiedziała, że pojawia się drugi inkasent do 

zbierania opłaty targowej. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od 

nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów                   

i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krzysztof Bońkowski, 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) 

Marek Biliński 

 

8a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Serock w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

 

Burmistrz Artur Borkowski przypomniał, że w kwietniu podejmowana była uchwała w oparciu                   

o tarczę nr 1, która umożliwiała przesunięcie płatności należności podatku od nieruchomości w czasie. 

Raty podatku z kwietnia, maja i czerwca zostały przesunięte do płatności w późniejszych terminach, 



ustawa przewiduje, że ochrona ta jest przewidziana dla podmiotów do końca września 2020 roku i nie 

pojawiły się inne regulacje, w związku z tym z dniem 1 października pojawiłaby się wymagalność 

tych płatności zawieszonych, faktycznie wyglądałby to tak, że podmioty które skorzystały z tego 

odroczenia z dniem 1 października musiałyby zapłacić 3 raty zaległe, a do 15 października ratę 

bieżącą, byłoby to rozwiązanie mało realne.  Szukaliśmy więc kompromisu, który w zestawieniu                    

z potrzebami gminy i możliwościami potencjalnych zwolnień byłby działaniem racjonalnym                  

i akceptowalnym, a także lepszym z punktu widzenia sytuacji finansowej gminy. Doszliśmy do 

wniosku, że racjonalnym rozwiązaniem jest, aby były to dwa miesiące. Mniej więcej odpowiada to 

okresom tego całkowitego wyłączenia.  Burmistrz zakłada, że gdyby każdy z tego skorzystał to ubytki 

byłyby na poziomie 650 tys. zł, nie są to małe pieniądze, ale ich ubytek gmina jest realnie wziąć na 

swoje barki. Pewną zachętą dla takiej inicjatywy jest fakt, że w ustawie- tarczy nr 4 pojawił się zapis, 

który pozwala odliczyć tę kwotę ulg od ubytków w dochodach bieżących. Dla gminy jest to 

szczególnie istotny wskaźnik, bo jeśliby się nie zbilansowały te wydatki bieżące z dochodami to 

oznaczałoby, że Burmistrz musiałby sięgać po najbardziej drastyczne rozwiązania, albo zmniejszenie 

wynagrodzenia albo zwolnienia w sferze publicznej.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu PW Agnieszka Kalińska. Zgodnie z art. 15p ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy może wprowadzić, w drodze 

uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. W przedmiotowym projekcie uchwały Burmistrz Miasta i 

Gminy Serock proponuje wprowadzenie w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku 

zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, 

wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski podziękował za tę inicjatywę i przypomniał, że po ostatniej sesji prosił              

o skierowanie tej sprawy na komisję budżetową, aby przedyskutować ten temat głębiej. Zapytał o te 

650 tys. zł. czy chodzi o wszystkie przedsiębiorstwa ze wszystkich grup, a jeśli mniej osób złoży 

wniosek to będzie to analogicznie niższa kwota. Radny poprosił, aby rozważyć rozszerzenie grupy 

przedsiębiorców i pomóc tym, którzy faktycznie potrzebują tej pomocy, niezależnie do której grupy 

należą. Radny zapytał także czy małe i duże przedsiębiorstwa będą traktowane tak samo, ponieważ 

uważa, że mali przedsiębiorcy mogą bardziej potrzebować pomocy niż np. duży ośrodek szkoleniowy, 

który do tej pory zarabiał duże pieniądze, radny poprosił, aby spróbować to dopasować.  

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że zastanawiał się nad tymi aspektami, które zostały 

poruszone przez radnego, powiedział też, że jeśli radni potrzebują spotkać się na komisji                      

i szczegółowo omówić ten temat to jest jeszcze dwa dni do sesji. Burmistrz wyjaśnił, że opiera się na 

hipotezach, założeniach i być może w praktyce nie ma realnych narzędzi, aby tę jednoznaczna wiedzą 

zdobyć, że może udałoby się czekając do października, ale Burmistrzowi zależy na czasie, aby już                

w sierpniu możliwe było zwolnienie z płatności, Burmistrz uważa, że to jest uczciwe rozwiązanie. 

Burmistrz powiedział, że nie ma możliwości zdobycia wiedzy w jakiej kondycji finansowej są 

poszczególne podmioty z danej grupy, dlatego odrzuca takie założenie. To rozwiązanie powoduje, że 

zwolniona zostanie wskazana w uchwale grupa podmiotów, która złoży wniosek, ale przyjęcie takiej 

uchwały nie oznacza, że pomoc nastąpi tylko dla określonej grupy, że zawsze pozostaje złożenie 

wniosku indywidualnego, łącznie z tymi, które nie zaliczają się do żadnej z grup z rozporządzenia.   

 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że rozumie, ale zabrakło mu spotkania się na komisji                      

i przedyskutowania tego tematu szczegółowo, w opinii radnego propozycja Burmistrza jest dobra, ale 

zawsze może być jeszcze lepiej. Radny poprosił, aby rozważyć wzięcie pod uwagę również kluby 

fitness, których budynki są niewykorzystywane przez ten czas, radny poprosił także aby skupić się               



w szczególności na małych przedsiębiorcach.  Radny zwrócił się z prośbą, aby do sesji spróbować 

wydzielić, ile z tych 650 tys. zł przypadnie na hotele i ośrodki wczasowe, czyli duże i małe 

przedsiębiorstwa a ile na małe podmioty. Radny zwrócił też uwagę, aby każdy przedsiębiorca złożył 

informację jaką pomoc już otrzymał z funduszy pomocowych. 

 

Burmistrz Artur Borkowski sprostował, dlaczego dzisiaj podejmowana jest ta uchwała, powiedział, że 

mówił o tym, że podejmując uchwałę o przesunięciu tej płatności dajemy sobie czas na ocenę sytuacji, 

mówił też na ostatniej komisji, że dopiero w czerwcu pojawiła się możliwość, aby wyjść z tą 

inicjatywą a i tak jest pewne ryzyko. Jeśli chodzi o kwestie Radnego Bońkowskiego to 

zaproponowano kompromis nie wnikając szczegółowo w indywidualną sytuację każdego podmiotu. 

Jeśli ktoś udowodni, że naprawdę potrzebuje skorzystać ze zwolnienia opłaty i że nie wyprowadził 

środków, nie zwolnił ludzi itd., to na pewno będziemy prowadzić z nim rozmowy, ale ta dyskusja nie 

będzie dotyczyła wszystkich. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że żałuje, że nie odbyła się żadna merytoryczna komisja, 

która mogłaby się szczegółowo przyjrzeć temu tematowi. 

 

Przewodniczący Mariusz Rosiński odpowiedział, że radnego Bońkowskiego nie było na ostatniej 

komisji, na której Burmistrz poruszył ten temat i wstępnie powiedział, że jest czas do końca wakacji, 

teraz okazało się, że nie ma tyle czasu i trzeba podjąć decyzję czy odłożyć ten temat czy podjąć teraz 

tę uchwałę. 

 

(Posiedzenie komisji opuściła radna Agnieszka Oktaba) 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że ustawa, która umożliwia podjęcie tej decyzji została 

podpisana wczoraj z niej wynika, że nie jest wliczany do sumy dochodów bieżących, czyli nie 

odejmujemy tych kwot od sumy dochodów bieżących. 

 

Radny Krzysztof Zakolski zapytał czy na terenie gminy otworzyły się wszystkie usługi hotelarskie. 

  

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że nie ma szczegółowych informacji, ale większość,                      

o których ma wiedzę otworzyła się w ograniczonym zakresie z zachowaniem środków ostrożności. 

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że rozumie i popiera troskę Burmistrza o przedsiębiorców 

działających na terenie gminy, odnosząc się do projektu uchwały radny powiedział, że szkoda, że to 

dzieje się z dnia na dzień, że wczoraj została podpisana ustawa, dzisiaj zapoznają się z tym radni,                  

a w poniedziałek trzeba będzie podjąć uchwałę. Było mówione, że uchwała dotyczy przedsiębiorców, 

którzy są w trzech grupach natomiast w uchwale w § 1 po trzech grupach zawodowych jest myślnik., 

że dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, 

ten zapis zdaniem radnego wprowadza do uchwały wszystkich pozostałych przedsiębiorców nie 

wyszczególnionych w punktach 1,2,3. Dodatkowo § 1 mówi nie o możliwości zwolnienia tylko mówi, 

że wszyscy zostaną zwolnieni czy chcą czy nie chcą, nie ma tu mowy o żadnych wnioskach, tylko są 

pouczenia, w załączniku jest wniosek, który ma wypełnić przedsiębiorca, ale nie wiadomo czy jest to 

wniosek opracowany przez urząd czy jest to wniosek z rozporządzenia, który odnosi się do innych 

działalności. Radny poprosił, aby do sesji uszczegółowić kogo ma dotyczyć to zwolnienie, czy to jest 

tylko dla tych osób i czy to jest warunek możliwego zwolnienia czy to jest zwolnienie i czy dotyczy 

wszystkich pozostałych przedsiębiorców, bo jeśli tak to ten projekt uchwały dotyczy zwolnienia z 

podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, to czy inwestor budujący w Zegrzu osiedle 

Lake Hause, który zwróci się o zwolnienie czy otrzyma to zwolnienie. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że to co po myślniku odnosi się tylko do podmiotów, które 

zostały wymienione przed myślnikiem, a nie jest formą rozszerzenia na inne podmioty, druga kwestia 

dotycząca tej obligatoryjności to niezależnie od tego jaką pomoc uzyska to uznano, że w ramach 

solidarności z przedsiębiorcami, którzy na co dzień utrzymują potencjał tej gminy wprowadzamy dwa 

proste kryteria, musi mieścić się w katalogu i złożyć informację, to są przesłanki aby tej pomocy 



udzielić, jest tam jeszcze aktualizacja deklaracji podatkowej składanej corocznie bądź z chwilą 

rozpoczęcia działalności, która będzie wymagała korekty. Odnośnie załącznika Burmistrz poprosił                

o rozwinięcie tematu przez Kierownik Agnieszkę Kalińską. 

 

Kierownik Referatu PW wyjaśniła, że załącznik jest przykładowym wzorem z UOKiK gdzie 

przedsiębiorca musi wykazać, że jakąkolwiek pomoc dostał, natomiast podstawą zwolnienia z podatku 

przy osobach prawnych jest złożenie korekty deklaracji. 

 

Radny Sławomir Czerwiński nawiązał do treści uchwały, w § 1 również ma wątpliwości co do 

myślnika, zaproponował, aby zmienić to na ustęp 2 i wtedy będzie jasne, że chodzi o podmioty 

wymienione w ustępie 1, albo przerzucić ten zapis na górę. Kolejny zapis dotyczy płynności 

finansowej, która uległa pogorszeniu, w tarczy antykryzysowej jest to określone procentowo, 

ponieważ samo stwierdzenie, że sytuacja uległa pogorszeniu nie określa w jakim stopniu - może                 

o 10 zł czy 5%, a może 50%, radny uważa, że powinno się to uszczegółowić np. 20% czy 30%. 

Odpowiadając radnemu Bońkowskiemu, radny Czerwiński wskazał, że w formularzu przedsiębiorca 

musi podać, czy otrzymał pomoc z innych źródeł, natomiast w formularzu brakuje zapisu, który 

pomógłby podjąć decyzję Burmistrzowi odnośnie pogorszenia sytuacji, nie ma tam zdania, że 

podmiot, który ubiega się o pomoc, że jego sytuacja uległa pogorszeniu. 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że zostanie to zweryfikowane z ustawą i rozporządzeniem, 

lecz według jego oceny zapis w uchwale jest przeniesieniem tego co wynika z definicji ustawowej                 

i rozporządzeniowej, ten myślnik i powołanie się na  poziomy utraty dochodów, Burmistrz powiedział, 

że nie zostało to wymyślone przez urzędników, ponadto w ustawie te progi procentowe nie dotyczą 

zwolnień, istotą tej uchwały jest to aby nie wchodzić w te procenty tylko jeśli zakwalifikowany został 

dany podmiot do grupy i ustawodawca już określił, że on na pewno ucierpiał nie rozstrzygając w 

jakim zakresie to pozostaje się na to zgodzić, dlatego nie ma takiego zapisu w załączniku. Załącznik 

ma wykazać, czy podmiot otrzymał pomoc i nie jest to wyznacznik czy otrzyma zwolnienie. Burmistrz 

powiedział, że przed sesją jeszcze raz przyjrzy się uchwale pod katem uwag państwa radnych i jeśli 

będzie przestrzeń do zmian to zostaną one zaproponowane. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta              

i Gminy Serock w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Bońkowski, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 

Książyk, Józef Lutomirski , Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz 

Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

BRAK GŁOSU (1) 

Agnieszka Oktaba 

NIEOBECNI (1) 

Marek Biliński 

 

 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

dla Powiatu Legionowskiego w 2020 roku 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Monika Ordak. Pomoc finansowa udzielona Powiatowi 

Legionowskiemu dotyczy dofinansowania prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola 

specjalnego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w 



Legionowie. Miasto i Gmina Serock planuje przekazać Powiatowi pomoc finansową w wysokości 

różnicy między rzeczywistymi kosztami prowadzenia przedszkola, a wysokością części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Legionowski na prowadzenie przedszkola specjalnego. 

Pomoc finansowa jest wyliczona proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola 

specjalnego w danym roku budżetowym, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock. W 

związku z powyższym wynika konieczność zabezpieczenia kwoty w budżecie gminy w wysokości 

2.000 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski dopytał czy jest to pomoc, której gmina nie musi udzielać. 

 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedział, że pomoc nie jest obligatoryjna a gmina nie jest zmuszona, aby 

jej udzielić, chociaż w 2016 roku było podpisane z Powiatem porozumienie wstępne na prowadzenie 

tego przedszkola, ponieważ są to wysokie środki, jeśli chodzi o kształcenie specjalne. Przez dwa lata 

gmina nie udzielała dotacji, ponieważ dzieci z terenu gminy nie chodziły do tego przedszkola, w tym 

roku okazało się, że dwoje dzieci tam uczęszcza. 

 

Głosowano w sprawie: 

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

Powiatu Legionowskiego w 2020 roku.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Bońkowski, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela 

Książyk, Józef Lutomirski , Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz 

Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Marek Biliński, Agnieszka Oktaba 

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034 

 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i 

Gminy Serock w 2020 roku. 

 

(Posiedzenie komisji opuścił radny Krzysztof Bońkowski) 

 

Projekty uchwał przedstawiła łącznie Skarbnik Monika Ordak. Poinformowała o zwiększeniu strony 

dochodowe o ponad 180 tys. zł. oraz strony wydatkowej o kwotę 974 tys. zł. a po wprowadzeniu 

zmian zwiększy się deficyt o kwotę prawie 776 tys. zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami 

wypracowanymi w latach ubiegłych Pani Skarbnik przedstawiła także najważniejsze źródła zmian. 

 

Radny Sławomir Osiwała zapytał na jakim etapie jest kwestia miejscowego planu dla Zegrza                       

i Jadwisina i na kiedy przewidziano jego wyłożenie. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że nie ma jeszcze uzgodnień na dzień dzisiejszy wysłano 

ponaglenia, prawdopodobnie plan zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia we wrześniu.    

 

Radny Sławomir Osiwała dopytał czy na ogródek jordanowski, który ma być ujęty w zmienionym 

planie został ogłoszony przetarg, ma obawę, że jeśli znajdzie się kupiec, to zamiar zmiany 

przeznaczenia tego terenu nie dojdzie do skutku. 

 



Burmistrz zapewnił, że po stronie urzędu nie ma żadnej zwłoki czy zaniechania. Urząd oczekuje na 

wszystkie opinie i dopiero po nich może być wyłożenie planu. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o zapis po stronie wydatkowej jest tam dozorowanie 

bazy w okresie urlopowym oraz o wycinkę drzew i nasadzenia drzew, w jakich miejscach będą 

prowadzone prace. 

 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że nie ma wiedzy, gdzie te drzewa będą usuwane czy 

sadzone, a jeśli chodzi o dozorowanie bazy to chodzi o Miejsko Gminny Zakład Gospodarki 

komunalnej, corocznie zabezpieczane są środki w związku z tym, że kiedy pracownicy przebywają na 

urlopach zatrudnieni są pracownicy na umowy zlecenie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Serock na lata 2020-2034.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, Józef 

Lutomirski , Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński, 

Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (3) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Agnieszka Oktaba 

 

Głosowano w sprawie: 

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

w 2020 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, Józef 

Lutomirski , Sławomir Osiwała, Jarosław Krzysztof Pielach, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński, 

Włodzimierz Skośkiewicz, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (3) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Agnieszka Oktaba 

 

13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 10.04.2020r. 

 

Protokół z posiedzenia z dnia 10.04.2020r. przyjęto bez uwag. 

 

 

14. Sprawy różne. 

 

Radny Sławomir Osiwała zapytał kto będzie dbał o czystość placu zabaw w Zegrzu, oraz kto będzie 

monitorował plac, czy jest taka możliwość aby uzyskać aplikację, która pozwalałby mieć podgląd  

Radnemu lub Panu Kusiakowi na plac, sprawa kolejna czy będzie rozwiązany problem przejścia, od 

ul. Drewnowskiego do placu zabaw jest przejście ale należałoby je dobrze oznakować, radny poprosił 

także aby skontaktować się z nim kiedy będzie ten plac fizycznie otwierany, żeby brał w tym udział. 

Radny poinformował, że oficjalne otwarcie będzie 4 lipca o godzinie 12.00 na które serdecznie 



zaprosił. Radny wskazał również na problem jakości wody jaka jest w Zegrzu, ma ona rudy kolor, 

radny poinformował, że powiadomił Dyrektora Leszka Błachnio i poprosił, aby przyjrzeć się temu 

tematowi. 

 

Radny Wiesław Winnicki powiedział, że w Dębem od skweru do osiedla są stare dęby i wiele gałęzi 

spada na jezdnię, radny poprosił, aby podciąć gałęzie drzew. 

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał o zbliżające się wybory, czy będzie odpowiednia liczba 

członków w komisjach. 

 

Radna Teresa Krzyczkowska poprosiła o interwencję, aby uporządkować drogę między Wolą Smolaną 

a Ludwinowem Zegrzyńskim za dawną mleczarnią. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że droga w Woli Smolanej zostanie sprawdzona, odnośnie 

komisji na wybory, Burmistrz powiedział, że nie są one zbyt liczne, ale wystarczające, aby wybory się 

odbyły. W kwestii drzew w Dębem, Burmistrz wskazał, że Miejsko Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej zajmie się tym tematem.  Odpowiadając Radnemu Osiwale Burmistrz powiedział, że jeśli 

będzie taka wola, aby radny miał aplikację na telefon to on nie będzie miał nic przeciwko, w kwestii 

oznakowania ulicy to wymagałoby to zmiany organizacji ruchu a nie jest to temat na teraz. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, czy są jakieś informacje odnośnie strzelnicy                 

w Dębinkach. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest ekspertyza dotycząca oddziaływania i na chwilę 

obecną wydaje się, że niewiele można jej zarzucić, została ona wykonana przez podmiot uprawniony. 

Nie ma żadnych przeciwskazań na tę chwilę, a nawet nie gmina ma to oceniać, żeby zaingerować w tę 

strzelnicę.  Burmistrz powiedział, że w kwestii strzelnicy będzie prowadził rozmowy z uprawnionymi 

podmiotami, oraz ze Starostem. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zwrócił się ro radnych, aby wyrazili swoje zdanie odnośnie 

organizacji sesji w czasie epidemii, część radnych wolałaby bowiem tradycyjne spotkania niż formę 

zdalną. 

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że chciałby spotkać się na sesji tradycyjnej, ale nie chce 

lekceważyć obostrzeń i epidemii. Radny zwrócił natomiast uwagę na obszerny porządek obrad na 

najbliższą sesje, na której będzie jedno z najważniejszych wydarzeń roku, czyli udzielenie 

Burmistrzowi absolutorium. Radny poprosił, aby na przyszłość zwrócić na to uwagę i najwyżej robić 

dwie sesje w miesiącu.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński odpowiedział, że weźmie pod uwagę sugestie radnego. 

 

Radny Sławomir Czerwiński odnośnie organizacji sesji wyraził zdanie, że być może trochę 

poluzowały się wszystkie obostrzenia, ale patrząc na statystyki, one nie zmniejszają się, więc nie ma 

chyba sensu teraz zmieniać formy zdalnej biorąc pod uwagę też, że wszyscy doszli już do wprawy               

w działaniu systemu zdalnego. Radny powiedział, że narażanie Burmistrza Serocka i ewentualnie 

jakby ktoś przyniósł zakażenie, wyłączenie połowy urzędu z pracy, nie ma sensu, jeśli jest możliwość 

posiedzeń zdalnych. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odnosząc się do kwestii organizacji sesji powiedział, że jeśli   

Przewodniczący z radnymi zdecydują inaczej, to urząd się dostosuje, ale realne zagrożenie i ryzyko 

istnieje, do minimum ograniczone zostały wizyty petentów w budynku urzędu, wydzielona została 

część na parterze specjalnie do obsługi klienta. Burmistrz powiedział, że coraz lepiej są opanowane 

spotkania na posiedzeniach on-line, dlatego nie rezygnowałby z tego jak na razie. 

Na zakończenie Burmistrz poinformował, że planowane jest spotkanie w sprawie spółdzielni 

energetycznych, na które serdecznie zaprosił.  



15. 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  


