
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Spraw Obywatelskich 

Protokół nr 3/2020 

3 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2020 r. 

Obrady rozpoczęto 26 listopada 2020 r. o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:46 tego samego dnia. 

Posiedzenie odbyło się w sposób zdalny. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych. 

Obecni: 

1. Krzysztof Bońkowski 

2. Sławomir Czerwiński 

3. Bożena Kalinowska 

4. Gabriela Książyk 

5. Agnieszka Oktaba 

6. Jarosław Krzysztof Pielach 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Rafał Karpiński –Sekretarz Miasta i Gminy  

3. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy 

4. Kierownicy Referatów Urzędu oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich zebranych 

oraz przedstawiła porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 

na lata 2021-2036 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2021. 

a) Dział 600- Transport i Łączność 

b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

d) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

e) Ochrona zdrowia 

f) Pomoc społeczna 

g) Rodzina 

h) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24.04.2020r. 

5. Sprawy rożne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Serock na lata 2021-2036. 

 



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

2021. 
a) Dział 600- Transport i Łączność 

b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

d) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

e) Ochrona zdrowia 

f) Pomoc społeczna 

g) Rodzina 

h) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Projekt budżetu na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawił Burmistrz 

Artur Borkowski. Informację uzupełniła Skarbnik Monika Ordak.  

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał o zmniejszenie kwoty w dziale 851 i 854 w porównaniu do roku 

ubiegłego dokładnie o pozycji o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego wynika zmniejszenie tej 

kwoty. Radny zapytał także o budowę ścieżki rekreacyjnej Jadwisin-Zegrze, czy zostały już 

uregulowane sprawy gruntowe, ponieważ w WPF pojawiło się zadanie budowa drogi w Jadwisinie 

radny zapytał czy te zadania będą ze sobą współgrały czy to zupełnie inna pozycja. Radny zapytał o 

transport zbiorowy czy jest szansa uzyskania dofinansowania od Wojewody tak jak było w 

poprzednich latach.   

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że pierwotnie ta droga, która jest zaplanowana do 

wykonania między Jadwisinem a Zegrzem miała być łącznikiem w ramach ścieżki pieszo rowerowej 

między Jadwisinem a Zegrzem i w kontekście tego planu zostały wykonane ruchy, jeśli chodzi o 

przejęcie gruntów o dostępność do tego terenu. Burmistrz wrócił do koncepcji pierwotnej ścieżki nad 

samym zalewem, ale nie jest to zadanie proste. Jeśli chodzi o transport zbiorowy to już został złożony 

wniosek i gmina ubiega się o dofinansowanie 3 zł. do wozokilometra, czyli tak jak w roku bieżącym, 

wozokilometr kosztuje gminę 3,80 zł. W odróżnieniu też do roku obecnego udało się domówić z 

powiatem i oni będą operatorem tej linii prowadzącej do powiatu.  

 

Skarbnik Monika Ordak dodała, że po stronie dochodowej w dziale 90004 znajdują się środki 

otrzymane od wojewody na gminną komunikację ta kwota 436 tys. zł. jest wyliczona z 80 groszy, ale 

już jest złożony wniosek o dofinansowanie 3 zł i przy najbliższych zmianach budżetowych będzie to 

wprowadzone. Jeśli chodzi o środki związane z ochroną zdrowia środki związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i narkomani są finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jest tu 

duży spadek, ponieważ w roku ubiegłym gmina otrzymała dochody z tego tytułu ponad 700 tys. a 

zezwolenia na sprzedaż wyliczane są na podstawie sprzedaży danego przedsiębiorcy ilości alkoholu z 

roku poprzedniego, czyli w roku 2020 była podstawa do naliczenia tej opłaty z roku 2019, na rok 2021 

podstawę z roku 2020 czyli niestety przez pandemię sprzedaż była bardzo niska dlatego skutki 

finansowe z tego tytułu będą odczuwalne w roku 2021.        

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała, czy do podstaw opodatkowania zastosowany 

został jakiś przelicznik czy to są te same podstawy, które były w roku 2020, chodzi o podatek od 

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Przewodnicząca zapytała także czy na terenie gminy 

jest tylko 125 psów. 

 

Kierownik Referatu PW Agnieszka Kalińska odpowiedziała, jeśli chodzi o stawki podatkowe to w 

przeliczeniu stawek brany jest wydruk na poziomie danego roku na koniec września i na tym metrażu 

ustalane są stawki w przeliczeniu budżetu na przyszły rok. Jeśli chodzi o psy to nie ma ewidencji 

gmina bazuje tylko na tym ilu mieszkańców płaci podatek od posiadania psa.  

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że Urząd nie ma podstaw egzekwowania poza deklaracją od 

mieszkańców nawet wiedząc, że ktoś ma psa.   



 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska powiedziała, że wpływ do budżetu z tego tytułu jest tak 

niewielki, a wysyłanie ewentualnych wezwań o zapłatę generuje dodatkowe koszty, że może warto 

całkiem zrezygnować z tej opłaty. 

 

Kierownik Referatu PW Agnieszka Kalińska odpowiedziała, że było rozważane, aby zwolnić z opłaty 

właścicieli psów zaczipowanych, ale jest to na etapie rozważań.  

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała o Akademię Seniora w Szadkach czy ten klub 

działa i czy te 20 miejsc jest wykorzystane. 

 

Kierownik OPS Anna Orłowska odpowiedziała, że klub działa, ale teraz działalność jest zawieszona, 

tak jak wszystkich klubów seniora decyzją Wojewody. Przed zawieszeniem działalności było 20 osób, 

które uczestniczyły w zajęciach. 

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał o gospodarkę odpadami komunalnymi jak wygląda sprawa 

rozstrzygnięcia przetargu na przyszły rok, ponieważ z budżetu nie wynika kolosalny wzrost kwoty, 

czy jest to kwota, na której gmina bazuje na przyszły rok czy zakładana kwota   

  

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że procedura wyłaniania podmiotu jest dość złożona i 

czasochłonna, oferty zostały złożone, otwarte, uzupełniania jest pewna dokumentacja i pewnie 

niebawem zostanie podjęta decyzja. 

 

Kierownik Referatu OŚRiL Katarzyna Szmyt dodała, że Urząd jest w przededniu rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego, firma, która złożyła najniższą ofertę została wezwana do uzupełnienia 

wymaganych postępowaniem dokumentów, dokumenty zostały uzupełnione, ale weryfikowany jest 

jeszcze jeden temat.       

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała o dział 900 jest tam kwota 90 tys. zł. są to 

wpływy z usług, Przewodnicząca zapytała jakie to są usługi.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi  

 

Głosowano w sprawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na 

lata 2021-2036.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Gabriela Książyk, Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof 

Pielach 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

Głosowano w sprawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2021.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 



Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Gabriela Książyk, Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof 

Pielach 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24.04.2020r. 
 

Przyjęto bez uwag. 

 

 

5. Sprawy rożne. 
 

Burmistrz Artur Borkowski nawiązując do projektu budżetu, powiedział, że są tematy, które może 

powinny się w nim znaleźć, ale ich nie ma, Burmistrz powiedział, że taka jest specyfika pracy, że 

niektóre rzeczy mogą pojawić się za dwa, trzy miesiące, wtedy będą wprowadzane zmiany w 

budżecie. Jest kilka tematów, o których już wiadomo, że się pojawią jak na przykład temat kolei 

Zegrze-Przasnysz. 

 

Radny Sławomir Czerwiński zapytał o remont ul. Mickiewicza, który miał odbyć się w tym roku i 

było zaplanowane na niego 800 tys. zł. czy na rok przyszły będzie tyle samo zaplanowane czy ta 

kwota została zwiększona. Był pomysł, aby podzielić tę inwestycję na dwa lata i czy ten pomysł jest 

podtrzymany. Radny powiedział, że kiedyś na komisji poruszony był temat wzrostu ekwiwalentu dla 

strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, radny zapytał, czy są jakieś zaplanowane środki 

w budżecie na ten cel.  

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że były rozmowy, ale w budżecie nie znalazły się żadne 

konkrety, jeśli chodzi o ten temat, Burmistrz zaprosił, aby powrócić do tematu w nowym roku.  

Odpowiadając na pytanie odnośnie ul. Mickiewicza, Burmistrz powiedział, że były realizowane dwa 

przedsięwzięcia w ramach jednego zamówienia i mimo, że oba przekraczały środki zaplanowane na 

ten cel, padła decyzja co do ul. Słowackiego, że zakres tej pracy i różnica jest na tyle niewielka, że 

będzie to zrealizowane w budżecie tego roku. Pojawiły się pewne problemy wykonawcy związane z 

coviedm, natomiast do 20 grudnia ma termin na wykonanie dwóch przedsięwzięć, bo ten sam 

wykonawca jest na dwóch pracach. Jeśli chodzi o ul. Mickiewicza ta część postępowania została 

unieważniona, ale zostanie ogłoszone następne.       

 

Monika Głębocka- Sulima Kierownik Referatu PRI dodała, wykonawca pierwotny termin na 

wykonanie zadań miał do 8 grudnia, niestety sytuacja covidowa i liczne zachorowania spowodowały, 

że złożył wniosek o przedłużenie terminu, do którego urząd się przychylił i termin został przedłużony 

do 21 grudnia. Odnosząc się do ul. Mickiewicza Pani Kierownik powiedziała, że na oba zadania było 

zabezpieczone- ponad 700 tys. zł. na Mickiewicza i koło 200 na ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza 

została unieważniona, a środki zaplanowane na przyszły rok to 850 tys. zł na samą ul. Mickiewicza. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała na jakim etapie jest remont gabinetu 

lekarskiego w Zegrzu i od kiedy ten gabinet będzie działał, oraz drugie pytanie o drogę w Wierzbicy 

chodzi o zmianę w drodze na kanalizacje deszczową.          

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest tam pewien problem z wykonawcą dotychczasowej 

dokumentacji, ale Burmistrz powiedział, że będzie dążył do tego, aby to zmienić.   

 

Monika Głębocka- Sulima Kierownik Referatu PRI dodała, że w kwestii dokumentacji sprawa 

wygląda tak, że jest ona już przekazana przez wykonawcę i można już fundusz dróg samorządowych 

realizować. Jakość usług projektowych pozostawia wiele do życzenia podobnie jak dokumentacja, 

będzie to trudne zadanie prowadzić tę inwestycję na podstawie tej dokumentacji. Odnosząc się do 



drogi przez wieś to jest rozważana zmiana sposobu odwodnienia, tym bardziej że widać co dzieje się 

na boisku. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska dopytała, czy jeśli zostanie ta dokumentacja, która jest 

w tej chwili, to w momencie realizacji tej inwestycji nie będzie można zmienić tego odprowadzenia 

wody.          

 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że do FDS został zgłoszony odcinek przy DK61 i tam nie 

ma problemu, natomiast rozmowa jest o zmianie sposobu odprowadzania wody przy tej ulicy wzdłuż 

wsi i tam jak będą dokumenty to zaczną się zmiany, pozostaje do rozstrzygnięcia na ile urząd zmieści 

się z terminem  zrealizowania tej zmiany w kontekście tego czy można pozyskać te środki, może się 

okazać, ze ogłoszą nowy konkurs w styczniu a rozstrzygną go w maju, albo ogłoszą w styczniu a 

rozstrzygną w grudniu, albo może się okazać, że go w ogóle nie ogłoszą lub ogłoszą w grudniu. Jeśli 

do końca pierwszego kwartału nie będzie perspektyw na uzyskanie środków to gmina włączy partnera 

prywatnego i przeanalizuje taki wariant.       

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział na temat gabinetu lekarskiego w Zegrzu, powiedział, 

że 11 grudnia jest otwarcie przetargu, być może koło połowy stycznia można będzie podpisać umowę, 

więc realny termin funkcjonowanie tego ośrodka zdrowia to jest kwiecień 2021r.    

 

 

6. Zakończenie posiedzenia. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zakończyła 

posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Spraw Obywatelskich 

Bożena Kalinowska 

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 


