
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

Protokół nr 1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 8 maja 2020 r. 

Obrady rozpoczęto 8 maja 2020 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:52 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych. 

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 – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

3. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy 

4. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych 

oraz przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Informacja dotycząca realizacji dochodów za 2020r. 

4. Informacja dotycząca realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2020r. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenie. 

 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 

Protokół przyjęto bez uwag. 

 

 

3. Informacja dotycząca realizacji dochodów za 2020r. 

 

4. Informacja dotycząca realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2020r. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby dwa punkty omówić jednocześnie, dotyczą bowiem 

integralnie ze sobą związane. Poprosił o informacje szczegółowe jakie dochody są zagrożone, jeśli 

chodzi o realizacje budżetu, czy sprzedaż mienia, podatek od nieruchomości, odpisy dochodów od 

osób fizycznych, czyli z PIT, niektórzy mieszkańcy stracili pracę a jednocześnie stracili dochody. 

Wiele ośrodków wypoczynkowych zawiesiło działalność, podjęta była uchwała o odroczeniu II raty 

podatku, ale czy te ośrodki będą w stanie zrealizować te opłaty. Kolejnym pytaniem jest, jak realizują 

się zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie oraz jak realizują się dochody tam, gdzie liczyliśmy 

na środki zewnętrzne. 

 



Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że pewne informacje już się pojawiają, zeszły wpływy z PIT 

za kwiecień podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, jeśli chodzi o szczegóły to przedstawi je 

Pani Skarbnik. Jeśli chodzi o ogół, to trzeba przyjąć, że nie jest to gwarancja prawidłowej oceny 

sytuacji. Mając świadomość głębi narastającego problemu z obszaru przedsiębiorców, Urzędu Pracy, 

zakładamy jak najbardziej negatywny scenariusz, ale ciągle jeszcze nic nie wiadomo na pewno co 

będzie dalej. Burmistrz powiedział ponadto, że wpływy są liczone, zakłócenie jest, podatki nie są 

wpłacane w równych ratach. Zrównoważenie wpływów bieżących z wydatkami jest kluczowe z 

perspektywy zatrudnienia, wypłaty wynagrodzeń, bieżącego utrzymania gminy, wydatki inwestycyjne 

ewentualnie można zasilić zwiększonym deficytem. Na tę chwilę w negatywnym scenariuszu gmina 

może dojść do deficytu na poziomie 4 mln. zł. przy takim założeniu, że wszystko to, co gmina chciała 

wydać wydała a wszystko co planowała na poziomie wpływów zostanie obniżone o te kwoty. Gmina 

dokonała ścisłej reglamentacji wydatków, wszystkie instytucje albo szukają tańszych zamienników 

pewnych rozwiązań, próbują np. działać własnymi siłami, Burmistrz powiedział, że rezygnuje z 

pewnych wydatków, w pewnych kwestiach bazuje także na środkach z zeszłego roku. Jeśli chodzi o 

inwestycje, to planowane było 16 mln. zł.  a wydatki inwestycyjne, które pozostały do realizacji 

wyjaśni z-ca. Burmistrz powiedział, że jeśli nie uda się zrównoważyć z tymi wydatkami bieżącymi 

być może będzie musiało dojść do sytuacji, że będzie musiał uderzyć w wynagrodzenia pracowników 

instytucji gminnych i urzędu i być może nawet w miejsca pracy, a z drugiej strony stanie wobec 

dylematu prawnego obowiązku wypłaty podwyżki innej grupie zawodowej i jest to wyjątkowo 

niekomfortowa sytuacja.   

 

Skarbnik Monika Ordak uzupełniając powiedziała, że dochody na dzień 31 marca 2020r. zrealizowały 

się w 31%, w porównaniu do roku ubiegłego było to 29,2% czyli można powiedzieć, że dochody 

zrealizowały się ponad plan i wyżej niż w roku poprzednim. Najważniejszą rzeczą jest realizacja 

dochodów bieżących z tego względu, żeby zachowana była równowaga wskaźników, czyli dochody 

bieżące nie mogą być niższe niż wydatki bieżące. Pani Skarbnik powiedziała, że gmina zaczęła 

prowadzić gospodarkę oszczędnościową i rzeczy, które można na chwilę obecną wstrzymać a nie są 

one niezbędne do funkcjonowania gminy na dzień dzisiejszy zostały wstrzymane. Dochody bieżące 

zrealizowały się w kwocie 25.860.000 zł tj. 29,7% w zeszły mroku było 30% czyli na dochodach 

bieżących jest lekki spadek. Jeśli chodzi o konkretne wykonanie, to podatek od nieruchomości, który 

jest jednym z większych źródeł obok PITu, to podatek od nieruchomości od osób prawnych jest w 

planie 9.340.000 zł. a wykonane zostało 25,44% można powiedzieć, że wszystkie środki z I kwartału, 

które miały wpłynąć to wpłynęły, w porównaniu z rokiem ubiegłym było podobnie. Jednak w 

kwietniu wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zamiast wynieść prawie 800 tys. zł 

wyniosło kwotę ponad 500 tys. zł. już tutaj jest strata ponad 200 tys. zł. na jednym miesiącu. Być 

może jest to związane z tym, że część przedsiębiorców złożyło wnioski o przesuniecie terminów 

płatności, być może jak gospodarka ruszy, hotele nadgonią straty i we wrześniu dokonają wpłaty 

zaległego podatku. Jeśli chodzi o osoby fizyczne i podatek od nieruchomości to wykonanie jest na 

poziomie 42%, w zeszłym roku było 41%. Problem w tym podatku jest taki, że osoby fizyczne mają 

rozłożony podatek na 4 raty kwartalne, większość podatników płaci z góry za dwa kwartały lub za rok, 

także I kwartał jest nieadekwatny do porównania jakichkolwiek danych, dopiero rata majowa pokaże, 

czy jest tendencja spadkowa we wpłacie podatku od nieruchomości. Dochody, które również mogą się 

nie zrealizować tj. opłata targowa, opłata miejscowa a także wpływy z podatku od czynności cywilno-

prawnych. Kolejnym dochodem, który budzi wątpliwości są to wpływy z opłat za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych, planowano uzyskać 700 tys. zł., wpłynęła I rata w kwocie 397 tys. 

zł., ale wiadomo, że hotele i ośrodki nie działają w związku z czym jest niższa sprzedaż alkoholu. Jeśli 

chodzi o subwencję została zmniejszona o ponad 100 tys. zł. wpływa w równych transzach 1/12 w 

kwietniu już wpłynęła transza pomniejszona, a jeszcze na płace, które trzeba podnieść nauczycielom o 

6%, nie było to planowane w budżecie a tych środków będzie około 500 tys. zł. Jeśli chodzi o podatek 

dochodowy od osób fizycznych to jest duże prawdopodobieństwo nie wykonania tego dochodu, 

planowane było uzyskać zgodnie z informacja z Ministerstwa Finansów kwotę ponad 21 mln. zł.  na 

chwilę obecną gmina uzyskała 4.427.000 zł, czyli 21%, w porównaniu z zeszłym rokiem to było 

21,4%, procentowo więc nie jest to duża różnica, ale kwotowo tak. Za kwiecień wpłynęło 1.254.000. 

zł gdzie powinno wpływać około 1.800.000 zł. miesięcznie. Patrząc na wykonanie czterech miesięcy 

tego roku i poprzedniego widać, że różnica w wykonaniu jest spora. Na pewno PIT nie zostanie 

zrealizowany w 100%. Wpływy z opłaty śmieciowej, zaplanowane jest 4.500.000 zł uzyskania 

środków a uzyskane zostało na koniec marca 1.681.000 zł jest to prawie 37% wykonania, więc jeśli 



patrząc na kwartał nie jest źle, ale nie jest to adekwatne, bo wpłaty również są z góry, także sytuacje 

będzie można dopiero rozpatrzeć pod koniec maja. Większym źródłem, które gmina otrzymuje są 

dotacje, ale one wpływają na bieżąco. Odnośnie zadań inwestycyjnych Pani Skarbnik powiedziała, że 

planowane było 1.750.000 zł a uzyskane zostało 1.600.000 zł, czyli można powiedzieć, że plan został 

już wykonany, ponieważ gmina uzyskała dochód z tytułu zamiany działek w Jadwisinie, tj. 91,5% 

wykonania. Jeśli chodzi o wnioski o umorzenia Pani Skarbnik wyjaśniła, że na chwilę obecną do 

gminy wpłynęło 11 wniosków złożonych przez osoby prawne z prośbą o odroczenie płatności do 

końca września lub do końca roku.    

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że budżet inwestycyjny po zmianach zrobionych w lutym, 

gdzie było zwiększenie o ponad 2 mln zł., opiewa na kwotę 16 mln. zł. Na dzień dzisiejszy jest 

zaangażowanych 9.199.859 zł na które składa się 34 zadania, mniejsze i większe zadania, ale też takie, 

które są wstrzymane od 20 kwietnia, a w drugiej połowie maja podejmiemy decyzję co dalej robić. Na 

realizacje planu inwestycyjnego gmina potrzebowałaby zgodnie z planem budżetu 16 mln. zł, czyli 

1.250.000 zł miesięcznie, zakładano, że około 5 lub 6 mln. zł to będą środki nasze, reszta będzie 

finansowane z deficytu. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że 9 mln zł to jest deficyt, który trzeba 

wziąć, w budżecie planowano 8 mln. zł, czyli już jest niedobór na to co jest zakontraktowane. Odbyło 

się spotkanie, na którym podjęto decyzje, o uwolnieniu dwóch kolejnych zadań. Wiele zadań 

inwestycyjnych, kanalizacyjnych, drogowych została uruchomiona a najważniejsze, to kanalizacja w 

Jadwisinie na ul. Królewskiej, zadanie, które zbliża się ku końcowi to ul. Słoneczna w Stasim Lesie, 

rozpoczynają się pracy w Wierzbicy na ul. Wiosennej, podpisana została dokumentacja projektowa na 

ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza w Serocku, na ten rok zaplanowana też była dokumentacja na ul. 

Kuligowskiego, po pierwszym przetargu była oferta  przekraczająca budżet, temat będzie więc 

powtórzony. Temat ul. Poprzecznej w Borowej Górze był już przygotowany, ale na dzień dzisiejszy 

jest zatrzymany, przebudowa ul. Picassa w Serocku, kwestia odwodnienia, jest już podpisana umowa i 

wykonawca będzie przystępował do prac. Budowa ścieżki Jadwisin-Zegrze, w porozumieniu z LGD 

finalizowany jest temat projektowy hangaru na potrzeby sekcji wioślarskiej i fragment 

zagospodarowania ścieżki. Modernizacja szkoły w Serocku, czyli remont łącznika - została podpisana 

umowa i od przyszłego tygodnia zaczynają się prace. Rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej – w 

przygotowaniu jest dokumentacja projektowa, szkoła rozbudowana będzie o 5 oddziałów 

przedszkolnych. Budowa kanalizacji w Serocku na ul. Jaśminowej, temat pojawił się w zeszłym roku, 

w tym roku będą zaangażowane środki i w tym roku zadanie to zostanie rozliczone. Budowa stacji 

uzdatniania na ul. Nasielskiej w Serocku jedno z największych zadań, które jest realizowane w tej 

chwili, zaangażowanie na ten rok to prawie 2,5 mln zł., zadanie jest w trakcie realizacji i będzie 

realizowane i będziemy próbować zdobyć pieniądze na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Z tematów oświetleniowych, jest dokumentacja projektu na oświetlenie na 

odcinku drogi powiatowej Jadwisin-Izbica, w trakcie realizacji jest budowę punktów świetlnych w 

Borowej Górze, budowa punktów świetlnych ul. Słoneczna Polana, ul. Błękitna w Serocku, w 

Bolesławowie, ul. Tęczowa w Stasim Lesie, budowa punktów świetlnych w miejscowości Dębe, 

oświetlenie drogi wojewódzkiej od kładki w kierunku tamy. Z tematów sołeckich planowana jest 

budowa punktów świetlnych w miejscowości Zabłocie, w Dosinie ul. Oliwkowa, Guty oraz Kania 

Nowa, te tematy będą realizowane przy założeniu, że uda się zdobyć dofinansowanie, jeśli nie zadania 

te zostaną przełożone na przyszły rok. Mając na uwadze finanse gminy, podjęto decyzję o rozpoczęciu 

dwóch kolejnych zadań inwestycyjnych, są to dwa tematy kanalizacyjne, na które jest złożony 

wniosek do WFOŚiGW. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i na bieżąco będą podejmowane 

kroki na temat dalszych działań.  

 

Burmistrz Artur Borkowski dodał przykłady, które są realizowane, ul. Arciechowska, która powinna 

być kończona w tym roku, ale skoro nie ma odpowiedzi czy będzie dofinansowanie a wygląda na to, 

że nie będzie, bo Marszałek przerzuca środki, są też informacje, że nie będzie środków 

marszałkowskich na pracownie w Woli Kiełpińskiej, natomiast uruchamiają inny projekt, do którego 

gmina aplikuje i może stanie się partnerem. Kolejny temat to rozważane było duże przedsięwzięcie w 

Wierzbicy, wniosek gminy został odrzucony, ponieważ gmina nie miała własności gruntu pod drogą, 

trwają prace, aby ten status zmienić. Kolejna rzecz to rozważane jest otwarcie Urzędu w mniejszym 

lub większym zakresie, Burmistrz powiedział, że planuje uruchomić Biuro Obsługi Interesanta. 

Ponadto Burmistrz powiedział, że oprócz dwóch lub trzech imprez, które odbędą się w wymiarze 

ograniczonym, rezygnuje się z wszelakich wydarzeń, imprez sołeckich i innych.       



 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński dopytał Burmistrza o dofinansowanie na pracownię 

komputerową w szkole w Woli Kiełpińskiej. 

 

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że zgodnie z zapowiedziami dyskusji ze środowiskiem szkolnym 

udało się przygotować i złożyć wniosek w terminie, ale niestety okazało się, że cały konkurs został 

unieważniony ze względu na sytuację z koronawirusem, ale jako alternatywę zaproponowano gminie 

udział w projekcie unijnym nowo powołanym. Jeśli gmina się zakwalifikuje to może liczyć na kwotę 

w granicach 175 tys. zł. na wyposażenie, tablice multimedialne 

 

Radny Krzysztof Bońkowski poprosił o dodatkowe informacje na temat wniosków od nieruchomości, 

gdzie nastąpił spadek z 800 tys. zł. do 500 tys. zł. względem ubiegłych lat, jednocześnie padła 

informacja o 11 wnioskach o odroczenie, radny poprosił, aby dopowiedzieć o jakiej kwocie jest 

mowa. Radny zadał również pytanie o śmieci czy istnieje możliwość obniżenia kosztów, był dobry 

program zachęcający do kompostowania, może warto byłoby do niego wrócić. Radny zapytał także o 

wskaźniki zadłużenia, możliwe, że korzystne byłoby dla gminy chwilowe zwiększenie deficytu, ale 

jakie są możliwości, aby było to bezpieczne. Radny zasugerował, aby zachęcać mieszkańców, aby 

rozliczali swój PIT w gminie Serock, aby szukać nowych pomysłów. Radny zapytał, czy byłaby 

możliwość finansowania długu pożyczką z BGK, która możliwe, że tak jak dla przedsiębiorców 

byłaby oprocentowana na 0% i rozłożona na 10 lat, a oprocentowanie byłoby stałe, taka pożyczka 

mogłaby posłużyć na realizacje założeń o których mówił Burmistrz Bąbolski. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że nawet jeśli gmina wzięłaby 

takie kredytowanie i inflacja wzrośnie, może się podnieść oprocentowanie, ale ono się jeszcze nie 

podniosło i jest na rekordowo niskim poziomie. Niestety wskaźniki są trzymane politycznie i dochodzi 

do paradoksu, że inflacja powinna wywołać podwyższenie stóp procentowych, ale ich nie wywołuje, 

prawdopodobnie to świadoma zachęta by brać kredyty. Burmistrz powiedział, że zostanie to 

przeanalizowane i oferty zostaną porównane, ale może się okazać, że lepiej będzie skorzystać z 

komercyjnych narzędzi. Odnosząc się śmieci Burmistrz powiedział, że sugestie radnego zostaną 

wzięte pod uwagę. Jeśli chodzi o PIT cały czas promocja tego działania robione jest to z automatu, 

może teraz przez pandemię zostało odsunięte na dalszy plan, ale gmina wróci do tego.     

  

Skarbnik Monika Ordak dodała, że jeśli chodzi o wskaźniki zadłużenia to reguluje to reguluje to art. 

243 ustawy o finansach publicznych, już nie ma zasady, że zadłużenie nie może przekroczyć 60% 

planowanych dochodów w danym roku. Wskaźniki wyliczane są zgodnie ze wzorem ujętym w 

ustawie i w okresie 3 lat wstecz. W chwili obecnie mamy wskaźniki, które się łączą i są w przedziale 

7,60% do 18% czyli jest połowa luzu zaciągnięcia, ale już w roku 2023 jest to już prawie 8% do 14% 

w zależności od tego jak są rozłożone raty. Przy podjęciu decyzji o zadłużeniu, należy za każdym 

razem sprawdzać wskaźniki. Ważna informacją jest, że do roku 2025 obliczany wskaźnik zadłużenia 

w oparciu o 3 lata wykonania budżetu wstecz. Od roku 2026 zmieniają się zasady wyliczenia 

wskaźnika zadłużenia i będzie to okres siedmiu lat po objęciu dotacji wszelkiego rodzaju, dotacji 

bieżących, dotacji majątkowych, dotacji unijnych, wskaźniki więc zmniejszą się i będzie mniejsze 

pole dla gmin do zaciągnięcia długu. Jeśli chodzi o wnioski wpłynęło 11 wniosków są to głównie 

hotele, a na chwilę obecną jest to kwota 873 tys. zł. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski dopytał czy wskaźnik dochodów bieżących obliczany jest na każdy 

miesiąc, kwartalnie czy rocznie. 

 

Skarbnik Monika Ordak wyjaśniła, że rocznie na dany rok budżetowy. Jeśli chodzi o wskaźnik 

zadłużenia tak samo jak plan planowany na dzień 31 grudnia danego roku  ale przy każdej zmianie jest 

on monitorowany na bieżąco, co jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale stan liczony jest na 

dzień 31 grudnia, tak jak cały plan dochodów i wydatków budżetowych gminy. 

 

Radny Włodzimierz Skośkiewicz zapytał czy w miejscowości Zegrze została zdjęta jakaś inwestycja.  

 



Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że nie mówi o zdejmowaniu inwestycji, ale o 

nierozpoczynaniu nowych, może to budzić kontrowersje, ale to los zdecydował o takiej sytuacji, jest 

niepokój co będzie z zaplanowanymi inwestycjami, ale nie było to planowane i zamierzone. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński zapytał, czy będą prowadzone bieżące utrzymanie 

nasadzeń, pielęgnacja zieleni, ponadto zapytał o ile mniejsze przewiduje się wydatki, Przewodniczący 

zapytał ponadto co stanie ze środkami przeznaczonymi na wybory, które się nie odbędą, czy trzeba te 

pieniądze zwrócić, Przewodniczący dopytał też czy pojawiła się możliwość dla samorządowców, że 

dopuszcza się zgodnie tarczą antykryzysową przekroczenie wydatków bieżących stosunku do 

dochodów bieżących. Przewodniczący zapytał o remont ul. Kuligowskiego, boisko w Jadwisinie. 

Przewodniczący powiedział ponadto, że cieszy się, że nie są zdejmowane inwestycje i że z niczego się 

nie rezygnuje a kontynuuje to co się rozpoczęło. Jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli 

Przewodniczący powiedział, że na pewno Burmistrz będzie miał trudną decyzję do podjęcia, Minister 

powiedział, że pieniądze są w subwencji oświatowej, oraz że Rząd przekazał dodatkowe 100 mln. zł., 

które wliczone jest w subwencję, była nowelizacja tej ustawy, która została przyjęta, natomiast ma się 

to nijak do tego co widnieje w naszym budżecie i powiedział, że pieniędzy brakuje wszystkim 

gminom w Polsce, Przewodniczący zapytał, czy są już wyliczenia, ile będą kosztować te podwyżki na 

cztery miesiące tego roku. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, odnośnie podwyżek dla nauczycieli, że jeśli dojdzie do 

takiej sytuacji, że trzeba zrealizować ten scenariusz, może się okazać, że będzie musiał ograniczyć 

wynagrodzenia ludziom w urzędzie, jednostkach, albo nawet ich zwalniać, bo nie jest wiadome na 

czym stanie, ale Burmistrz powiedział, że nie wyobraża sobie takiego scenariusza, że jednych 

musiałby zwolnić a innym dałby podwyżkę.   

 

Skarbnik Monika Ordak odnosząc się pytania Przewodniczącego jaka kwota będzie generować 

podwyżkę nauczycieli to jest to bardzo ogólnie policzone tj. 350 tys. zł. W tym miesiącu samych 

wynagrodzeń dla nauczycieli wypłacono 1 mln 312 tys. zł. a subwencji otrzymano 1mln 73 tys. zł., 

czyli z budżetu na chwilę obecną gmina dołożyła 238 tys. zł za miesięczne wynagrodzenia. Jeśli 

chodzi o wskaźniki to jest w ustawie covidowej artykuł, który mówi, że dochody bieżące mogą być 

niższe niż wydatki bieżące, ale jedynie poniesione o te wydatki, które wydajemy na walkę z covidem. 

Jeśli chodzi o kwotę wydatków jaką gmina by zaoszczędziła poprzez wstrzymanie pewnych działań na 

chwile obecną nie ma takich informacji, ponieważ trwają analizy każdego budżetu, jednostek i urzędu 

i dopiero po tym będzie można taką informacje uzyskać.  

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odniósł się do bieżącego utrzymania, nasadzeń poinformował, że 

bieżące działania są prowadzone, miasto jest sprzątane i utrzymywane w czystości, prowadzone jest 

też bieżące utrzymanie dróg, w tej chwili prowadzone są prace ze żwirowaniem, równaniem 

nawierzchni. Są to czynności, które muszą być zrobione i nie są zawieszane. Jeśli chodzi o ul. 

Kuligowskiego, było postępowanie na podstawie regulaminu, ale żadna z ofert nie mieściła się w 

kwocie zaplanowanej, były podjęte próby negocjacji z wykonawcą czy nie zejdzie z ceny 1,5 tys. zł., 

ale nie chciał się zgodzić, więc postępowanie zostało unieważnione i będzie powtórzone. Jeśli chodzi 

o boisko w Jadwisinie to jest już koncepcja projektowa, nad którą będziemy pracować od przyszłego 

tygodnia   

 

Burmistrz Artur Borkowski dopowiedział, że boisko będzie realizowane przez Spółkę pośrednio 

będzie to miało wpływ na sytuację jaką mamy, natomiast jest plan, aby przenieść ciężar inwestycji w 

większym zakresie niż było planowane. Burmistrz powiedział, że stara się utrzymać dyscyplinę czego 

wyrazem są wstrzymane tradycyjne nagrody dla pracowników na dzień samorządu. 

 

Skarbnik Monika Ordak odnosząc się pytania Przewodniczącego dotyczącego środków na wybory 

poinformowała, że plan i dotacja wpłynęły na konto gminy, zostały one wprowadzone zarządzeniem 

Burmistrza i jest to kwota ponad 300 tys. zł. w związku z tym, że wybory się nie odbędą czekamy na 

informacje z Krajowego Biura Wyborczego, ponieważ tylko na bazie ich decyzji można zdjąć dotację 

i pieniądze zwrócić.  

 



Wiceprzewodniczący Rady Marek Biliński podziękował Burmistrzowi za dobrze przygotowana 

Komisję i powiedział, że popiera ten sposób postępowania, że powinno się solidarnie ponosić skutki 

kryzysu jaki spotkał wszystkich i najlepszym rozwiązaniem będzie wyciszenie zbędnych czynności, 

jak koszenie trawników czy przycinanie gałęzi, które jest kosztowne. 

 

Przewodniczący Komisji powiedział, że pojawiła się informacja o wstrzymaniu imprez plenerowych 

w ramach funduszu sołeckiego, ale zapytał co z pozostałymi przedsięwzięciami w ramach funduszu 

sołeckiego. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że sytuacja zmusza niejako do odwołania imprez i powinno 

się to spotkać ze zrozumieniem, na dzień dzisiejszy wstrzymane są wszystkie imprezy.  

 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski powiedział, że ma wątpliwość, ponieważ zdjęcie 

przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego powinno podjąć uchwałą zebranie wiejskie i jak można tę 

sprawę rozwiązać pod względem prawnym, aby nie naruszyć ustawy o funduszu sołeckim, bo nawet 

jeśli radny będący także sołtysem chciałby zwołać zebranie w takim celu to nie może go zwołać oraz 

zastanawia się, co w sytuacji, jeśli nie będzie możliwości zwołania zebrania wiejskiego w sprawie 

funduszu sołeckiego. 

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że przy każdej formie działalności stara się zachować 

spokój i pewien rozsądek, wszyscy działają w sytuacji zupełnie niestandardowej, ustawa o funduszu 

sołeckim tego nie przewidziała, że oprócz pandemii epidemiologicznej jest również pandemia 

ekonomiczna, dlatego przed każdą regionalna izba czy fordem dyscyplinarnym może przedstawić 

swoją argumentację w umiejętny sposób, dlaczego tak się zachowaliśmy. Burmistrz powiedział, że nie 

oczekuje od mieszkańców, aby podjęli uchwałę o odwołaniu decyzji sołeckich, ale na dzień dzisiejszy 

nie jest przesądzone, że ten temat zostanie odpuszczony, ale też to nie są decyzje w trybie 

administracyjnym, że samo zobowiązanie burmistrza do wydatkowania środków nie zdejmuje z 

burmistrza odpowiedzialności za to, że nawet jak to zostało zaplanowane a tych środków nie ma to ich 

po prostu nie można wydać. Burmistrz powiedział, że gdyby miał rozstrzygać który sposób byłby 

lepszy czy wydatkowanie środków na zadania, mimo że pieniędzy fizycznie nie ma czy nie wykonanie 

tego zadania, mimo, że formalnie zapis istnieje, to nie ma wątpliwości jak powinien się zachować. Być 

może w niedługim czasie pojawia się rozwiązania legislacyjne w tym temacie. 

 

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odniósł się do zaplanowanych imprez plenerowych, powiedział, 

że opracowywany jest nowy kalendarz imprez sportowych, tzn. planowane jest zastąpienie imprez 

plenerowych turniejami sportowymi w ramach tego co jest możliwe do zorganizowania. Co do 

tematów sołeckich inwestycyjnych, Burmistrz poinformował, że żaden temat nie wyleciał z tylko 

został zawieszony lub sfinalizowany, czyli taki w którym się już coś dzieje. Budowa ścieżki w 

Jadwisinie- projekt został wstrzymany, budowa chodnika w Jadwisinie - został zawieszony, budowa 

drogi Leśne Echo była tam zmiana zadania na żwirowanie, temat jest prowadzony w ramach 

bieżącego utrzymania dróg, budowa punktów świetlnych w Stasim Lesie na ul. Helenki –zawieszone, 

budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa- podpisana została umowa, budowa punktów 

świetlnych ul. Nad Wąwozem w Jadwisinie – umowa podpisana na dokumentację projektową, budowa 

punktów świetlnych Zalesie Borowe – w trakcie realizacji, doposażenie placu zabaw w Borowej 

Górze –zawieszone, zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy –zawieszone, doposażenie terenu 

gminnego Stasi Las -zawieszone, budowa placu zabaw w  miejscowości Cupel –zawieszone, 

zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem – zrealizowane w części, sfinansowana jest 

dokumentacja projektowa  pomnika Witolda Zglenickiego, realizacja jest zawieszona, 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej –zrealizowany, doposażenie placu zabaw w 

Dębinkach – kupione zostały dwie zabawki w kwocie ok. 3 tys. zł, zostało jeszcze do wydania około 6 

tys. zł.,  modernizacja boiska sportowego w Skubiance – zawieszone, budowa punktów świetlnych w 

Zabłociu –jest to uzależnione od dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, 

Budowa Punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – uzależnione od dofinansowania, ale na dzień 

dzisiejszy Urząd Marszałkowski zawiesił dofinansowania projektów, budowa punktów świetlnych w 

Gutach, również uzależnione od dofinansowania, budowa punktów świetlnych w Bolesławowie temat 

realizowany, budowa punktów świetlnych w Jachrance w trakcie opracowania, budowa punktów 

świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – uzależnione od dofinansowania z Miast Mazowsze, 



rewitalizacja placu zabaw w Maryninie uzależnione od dofinansowania z Miast Mazowsze, altana 

gminna w Gąsiorowie – zrealizowano, zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie 

Zegrzyńskim – zawieszone, modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy – zawieszone.   

 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski podziękował za szczegółowe przedstawienie inwestycji i 

ma nadzieję, że inwestycje te zostaną zrealizowane, a jeśli nie to sprawy kryzysu trzeba starać się 

równomiernie rozłożyć na całe lokalne społeczeństwo. 

 

5. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał o konserwacje drenażu na ul. Długiej w Stasim 

Lesie. 

 

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że ul. Długa została przejechana w całości w tych 

miejscach, gdzie drenaż zarósł będzie wyczyszczony, w dwóch miejscach były uszkodzenia i zostało 

przekazane do Straży Miejskiej, aby nakazali właścicielowi naprawę. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zasugerował, aby handlujący na rynku od wewnętrznej strony 

odsunęli się w stronę środka rynku, aby alejki były szersze, byłoby więcej miejsca dla kupujących. 

  

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział Przewodniczącemu Komisji na pytanie, które zadał na sesji, 

że wszystkie przypadki padłej zwierzyny dotyczyły zwierząt dzikich, jeśli to się zadzieje w gminnych 

pasach drogowych to jest to obowiązek gminy, dotyczyło to dziewięciu zwierząt.  Burmistrz 

powiedział także, że od 11 maja większość przedszkoli gminnych będzie już do dyspozycji z 

wyjątkiem przedszkola na Woli Kiełpińskiej, które będzie czynne od 14 maja, na chwilę obecną 

jedynym przedszkolem, które rusza od poniedziałku jest przedszkole w Serocku, na poniedziałek chęć 

oddania dziecka zadeklarowało cztery osoby. 

 

 

 

6. Zakończenie posiedzenie. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zakończył 

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. 
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