
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

Protokół nr 2/2021 

2 Posiedzenie w dniu 18 lutego 2021r.  

Obrady rozpoczęto 18 lutego 2021r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:40 tego samego dnia. 

Komisja odbyła się w trybie zdalnym. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych. 

Obecni: 

1. Teresa Krzyczkowska 

2. Gabriela Książyk 

3. Sławomir Osiwała 

4. Aneta Rogucka 

5. Wiesław Winnicki 

6. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

 

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy 

2. Jakub Szymański – Kierownik Referatu GP 

3. Monika Głębocka- Sulima Kierownik Referatu PRI 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych, 

poinformował, że w komisji bierze udział 5 radnych. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych  

w 2020r. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych             

w 2020r. 

Sekretarz przedstawił, uchwały z roku 2019 roku, które nadał pozostają niezrealizowane: 

Uchwała Nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Serock w 2019r.WSA w Warszawie stwierdził nieważność podjętej uchwały, m.in.  

z uwagi na przekroczenie kompetencji Rady Miejskiej w Serocku dotyczącej ustalenia wzoru umowy 

adopcyjnej czy też umowy o sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi. Był to program roczny. 

Uchwała Nr 37/V/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przygotowania projektu uchwały 

ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 



reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Gmina spróbuje wypracować wspólne stanowisko  

z innymi gminami z powiatu, ale prace zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej 

 w obrębie reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce. wciąż niepewność co do sytuacji 

prawnej. 

Uchwała Nr 71/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie- uchwała uchylona- zastąpiona przez Uchwałę nr 108/XI/2019, która podjęta została po 

ogłoszeniu przez WFOŚiGW nowego Programu ws. naboru wniosków, którego postanowienia były 

bardziej korzystne dla jst. (większy % umorzenia pożyczki) 

Uchwała Nr 72/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie- dot. kanalizacji w ul. Słodkiej Serock- uchwała niezrealizowana- odstąpiono od 

zawarcia umowy pożyczki na skutek trudności związanych z terminowym zakończeniem zadania 

przez wykonawcę oraz faktem naliczenia kar umownych, a także ryzykiem związanym z możliwym 

wpływem dofinansowania w formie pożyczki – dopiero w kolejnym roku- 2020, co było sprzeczne  

z podjętą uchwałą. 

Uchwała Nr 73/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie- dot. kanalizacji rejon Borowa Góra- Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica-Dębe- 

odstąpiono od realizacji Uchwały i nie złożono wniosku o pożyczkę- zadanie przesunięte do realizacji 

na 2020r. 

Uchwała Nr 87/X/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015-2020 zadania wprowadzone do planu 

w ramach nowelizacji znajdują się na dalszych etapach realizacji poza referatem GP. 

Uchwała Nr 116/XII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie porozumienia między gminą Miasto 

i Gmina Serock a spółką SPIDERMED Sp. z o.o. dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej 

inwestycji mieszkaniowej, projektowanej na terenie części działki nr 25/2 i 28/2 z obrębu 03  

w Serocku do czasu uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji przez prywatnego inwestora, kwestie 

regulowane porozumieniem nie są realizowane; 

Następnie Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafał Karpiński przedstawił informację nt. realizacji 

uchwał. W 2020r. Rada Miejska podjęła 158 uchwał, w tym 142 uchwały z inicjatywy Burmistrza i 16 

uchwał z inicjatywy Rady Miejskiej. 

Uchwały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego:  

1. Uchwała 296/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1, powiat legionowski woj. 

Mazowieckie.  

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.209.2020.MO z dnia 7 grudnia 

2020r. stwierdził nieważność uchwały. Projekt zmiany planu uzyskał niezbędne korekty i został 

ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Następnie zostanie przekazany do ponownego 

uchwalenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

 

2. Uchwała 309/ XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, woj. 

mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia  

31 lipca 2014 roku. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.255.2020.MO z dnia  

12 stycznia 2021r. stwierdził nieważność uchwały. Wprowadzono korektę do uchwały intencyjnej. 

Skorygowany projekt zmiany planu zostanie przekazany do ponownego uchwalenia na najbliższej 

sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

 



3. Uchwała 310/ XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin, uchwalonego 

uchwałą Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 czerwca 2013 roku.   
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.248.2020.MO z dnia  

12 stycznia 2021r. stwierdził nieważność uchwały. Wprowadzona zostanie również korekta do 

uchwały intencyjnej na sesji w dniu 24 lutego 2021 r. Skorygowany projekt zmiany planu 

zostanie przekazany do ponownego uchwalenia sesji Rady Miejskiej w Serocku w marcu. 

 

 

Uchwały w trakcie realizacji: 

 

1. Uchwała 189/XVIII/2020 z dnia 22 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na 

przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy 

Serock. W trakcie realizacji. Realizacja uchwały przez cały 2020 r. do czasu wejścia w życie 

nowej uchwały zmieniającej warunki udzielania dotacji - uchwała została podjęta przez Radę 

Miejską w styczniu 2021 r. 

2. Uchwała 198/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A. W trakcie 

realizacji, wykonano projekt planu zagospodarowania który będzie przekazany do opiniowania 

i uzgodnień w miesiącu lutym 2021 r. 

3. Uchwała 199/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie nabycia części działki 111/314 

położonej w Zegrzu obręb Jadwisin gmina Serock. W trakcie realizacji – w trakcie podział 

działki polegający na wydzieleniu części nieruchomości przeznaczonej do nabycia na rzecz 

gminy. 

4. Uchwała 200/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów 

przedszkolnych. W trakcie realizacji. 

5. Uchwała 201/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej 

lokalizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie 

realizacji. 

6. Uchwała 216/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. W trakcie realizacji. Uchwała jest 

realizowana w bieżącej pracy OPS 

7. Uchwała 217/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

Zrealizowana w części. 

8. Uchwała 219/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. 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. W trakcie realizacji. Projekt zmiany studium zostanie 

przekazany do uchwalenia na najbliższym posiedzeniu sesji w dniu 24 lutego 2021 r. 

9. Uchwała 226/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2032”. 

Program przyjęto, jest dokumentem strategicznym obowiązującym do czasu jego zmiany. 

10. Uchwała 227/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie. W trakcie 

realizacji. Uchwała stwierdza likwidację dotychczas obowiązującej i wyznaczenie granic 

nowej aglomeracji. Uchwała jest realizowana poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w jej granicach   

11. Uchwała 228/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu 

żłobkowego”. W trakcie realizacji. Uchwała jest realizowana na bieżąco przy przyznawaniu 

 i wypłacaniu Serockiego bonu żłobkowego. 



12. Uchwała 229/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów 

przedszkolnych. W trakcie realizacji. 

13. Uchwała 230/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przekształcenia Samorządowego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie realizacji. 

14. Uchwała 237/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. 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. W trakcie realizacji. 

15. Uchwała 238/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.  zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. W trakcie realizacji. 

16. Uchwała 239/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

17. Uchwała 240/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

18. Uchwała 253/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”. W trakcie realizacji. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco przy przyznawaniu i wypłacaniu Serockiego bonu żłobkowego. 

19. Uchwała 254/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

20. Uchwała 262/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie nabycia działki nr 32/5 z obrębu 

Kania Nowa, gm. Serock. W trakcie realizacji – planowane podpisanie aktu notarialnego  

w I kwartale 2021 r. 

21. Uchwała 263/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie nabycia działki nr 63/1/ z obrębu 

08 w Serocku. W trakcie realizacji – planowane podpisanie aktu notarialnego w I kwartale 

2021 r. 

22. Uchwała 271/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H2. W trakcie 

realizacji, wykonano projekt planu zagospodarowania który będzie przekazany do 

opiniowania i uzgodnień w miesiącu marcu 2021 r. 

23. Uchwała 274/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2020/2021. W trakcie 

realizacji. 

24. Uchwała 275/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie zmian w składzie Komisji 

wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze. 

25. Uchwała 282/XXVII /2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – 

sekcja B1, uchwalonego uchwałą Nr 154/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 

 27 listopada 2019 roku. W trakcie realizacji, wykonano projekt zmiany planu 

zagospodarowania który będzie przekazany do opiniowania i uzgodnień w miesiącu marcu 

2021 r. 

26. Uchwała 284/XXVII /2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie nabycia działek nr 9/3 

 i 9/4 z obrębu 07 w Serocku. W trakcie realizacji. 

27. Uchwała 285/XXVII 2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie nabycia części działki 

 nr 111/308 położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin, gm. Serock. W trakcie realizacji – zlecono 

wykonanie mapy podziału. 

28. Uchwała 286/XXVII 2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 



29. Uchwała 298/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie zasad sprzedaży na 

rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Serock.  

W trakcie realizacji. 

30. Uchwała 299/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

31. Uchwała 300/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

32. Uchwała 308/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

33. Uchwała 314/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”. Realizacja uchwały od 2021 r.  

w zakresie wysokości stosowanych ulg dla posiadaczy Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+. 

34. Uchwała 315/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. W trakcie realizacji. 

35. Uchwała 316/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock. W trakcie realizacji. 

uwagi do niej telefonicznie wniósł wojewoda, jesteśmy w trakcie ustalania ostatecznego 

kształtu uchwały 

36. Uchwała 317/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe. W trakcie realizacji. 

37. Uchwała 318/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W trakcie realizacji. uwagi do niej telefonicznie wniósł wojewoda, 

jesteśmy w trakcie ustalania ostatecznego kształtu uchwały. 

38. Uchwała 319/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W trakcie realizacji. 

39. Uchwała 320/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. W trakcie realizacji. 

40. Uchwała 321/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. W trakcie realizacji, 

będzie realizowana w 2021 roku zgodnie z zapisami w § 2. 

41. Uchwała 322/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. W związku z realizacją przedmiotowej uchwały, transza pożyczki 

zaplanowanej do wypłaty w 2020 r. wyniosła 646 289,05 zł. wobec planowanej 646 289,36 

zł. (różnica stanowi kwotę 0,31 zł. ) Na podstawie przedłożonego do WFOŚiGW rozliczenia 

zawnioskowano o kwotę transzy w wysokości 646 289,05 zł., rezygnując tym samym z części 

kwoty pożyczki w ramach transzy równej 0,31 groszy. Powyższe wynikało z dostosowania 

kwoty wnioskowanej do rozliczenia określonego na podstawie złożonych faktur za nadzór 

inwestorski, która różniła się z powodu zastosowanych zaokrągleń do odpowiedniej ilości 



miejsc po przecinku. Możliwość rezygnacji z określonej kwoty pożyczki została przewidziana 

w umowie pożyczki zawartej z WFOŚiGW. Wartość transzy zaplanowanej do wypłaty w 2021 

r. pozostaje bez zmian i zostanie zweryfikowana w oparciu o rozliczenie robót wykonanych 

przez wykonawcę. 

42. Uchwała 328/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

43. Uchwała 329/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

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

W trakcie realizacji. 

44. Uchwała 331/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na 2021 rok. Realizacja uchwały w 2021 r. W zakresie realizacji działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

45. Uchwała 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zapewnienia warunków 

osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny repatriantów z Kazachstanu.  

W trakcie realizacji.W styczniu 2021 r. został złożony wniosek do Wojewody 

Mazowieckiego o udzielenie dotacji na remont lokalu mieszkalnego dla rodziny 

repatriantów. 

46. Uchwała 337/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu 

Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2021 roku. 

W trakcie realizacji. 

47. Uchwała 338/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2021 roku. W trakcie realizacji. 

48. Uchwała 339/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2021 roku. W trakcie realizacji. 

49. Uchwała 340/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. W trakcie realizacji. 

50. Uchwała 342/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036. W trakcie realizacji. 

51. Uchwała 343/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 

2021. W trakcie realizacji. 

52. Uchwała 346/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2021. W trakcie realizacji. 

 

W 2020r. nie zostały zrealizowane niżej wymienione uchwały: 

 

1. Uchwała 191/ XVIII /2020 z dnia 22 stycznia 2020r w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Serock zadania publicznego  

w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.  

Uchwała nie została zrealizowana. - Organy stanowiące gmin powiatu legionowskiego 

przyjęły uchwały zezwalające zawarcie porozumienia międzygminnego, jednakże otrzymana 

później opinia prawna, którą przytaczam poniżej, wskazuje jasno, że zawarcie porozumienia 

może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dopłatę do ceny jednego 

wozokilometra w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 

 

2. Uchwała 211/XX/2020 z dnia 31 marca 2020r.  zmieniająca uchwałę w sprawie partnerskiej 

współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. 

Nie została wykonana. Przekazana dotacja przez Urząd Miasta i Gminy Serock w dniu 

03.04.2020 r., została zwrócona. Powodem zwrotu dotacji były nierozstrzygnięte 

postępowania przetargowe. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 



Województwa Mazowieckiego w Warszawie w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie 

i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zamówienie publiczne na opracowanie  

i wdrożenie powyższych Systemów dziedzinowych. 

 

3. Uchwała 234/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w wysokości 2.811.094 zł.  

Uchwała niezrealizowana w części. Uchwała niezrealizowana w części dot. wypłaty transzy 

pożyczki zaplanowanej na 2020 r. ze względu na przedłużające się negocjacje szczegółowych 

warunków umowy i procedowanie w celu zawarcia umowy, co spowodowane było 

problemami z organizacją pracy w NFOŚiGW w czasie pandemii covid 19.  

       Wniosek o udzielenie pożyczki został złożony w dniu 15.07.2020 r. W dniu 30.07.2020 r. 

NFOŚiGW przekazał informację o jego pozytywnej ocenie ze strony formalnej, a w dniu 

09.10.2020 r. o pozytywnej ocenie merytorycznej z punktu widzenia finansowego  

i ekologiczno-technicznego. Mimo powyższego w roku 2020 nie doszło do zawarcia umowy  

z uwagi na trudności wynikającej z ograniczonej dostępności pracowników NFOŚiGW.  

       Na 2021 r. zaplanowano zawarcie umowy pożyczki i złożenie wniosków o uruchomienie 

transz w kwotach określonych w nowych wysokościach. 

 

4. Uchwała 276/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarzadzania drogą krajową.  

W wyniku podjętej uchwały w dniu 21.09.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące realizacji 

zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ronda w Szadkach. 

W ślad za zawartym porozumieniem w dniu 15.10.2020 r. wszczęto postępowanie 

przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na wartości 

ofert znacznie przewyższające środki, którymi dysponował zamawiający – postępowanie 

zostało unieważnione. 

 

5. Uchwała 330/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie skorzystania z prawa 

pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 298/3 z obrębu Izbica, gm. Serock. 

Nie wykonana. 

 

Radna Teresa Krzyczkowska zapytała o uchwałę 276 czy ta uchwała została całkowicie uchylona, czy 

to znaczy, że nie będzie realizacji tego ronda. 

 

Monika Głębocka- Sulima Kierownik Referatu PRI odpowiedziała, że w ubiegłym roku 

przeprowadzone zostało postępowanie, niestety żadna z ofert nie mieściła się w zaplanowanym 

budżecie. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Legionowskim. Każdy miał 

zarezerwowane 50 tys. zł na to zadanie a najniższa oferta wynosiła 136 tys. zł. W roku 2021 

planowane jest powtórzenie tego postępowania. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał jak to się dzieje, że tylu specjalistów, urzędników 

i prawników pracuje nad projektem uchwały a potem są one uchylane w całości przez Wojewodę. 

Może należy większą uwagę poświęcić nad tworzeniem projektem uchwały, Przewodniczący 

zastanowił się, czy jeśli nie znalazła akceptacji Wojewody uchwała dotycząca miejscowego planu, to 

czy firma, która przygotowywała zmiany do planu będzie za to odpowiadać, czy może będzie robiła 

kolejne poprawki, bez dodatkowych opłat. 

 

Sekretarz Rafał Karpiński powiedział, że niepokojące jest też to, że Wojewoda cofa się do uchwał 

sprzed kilku lat i chce je uchylać, jeśli chodzi o miejscowe plany, Sekretarz poprosił o przygotowanie 

informacji Kierownika Referatu GP. 

 

 



Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała opuścił posiedzenie, dalszą część poprowadził 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Zakolski. 

 

 

3. Sprawy różne. 
 

Nie zgłoszono. 

 

4. Zakończenie posiedzenia. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski 

zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

 

 

    Przewodniczący       Wiceprzewodniczący 

Komisji Rewizyjnej         Komisji Rewizyjnej 

 

 Sławomir Osiwała         Krzysztof Zakolski 

 

  

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


