
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Budżetu i Finansów 

Protokół nr 1/2021 

I w dniu 4 lutego 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 4 lutego 2021 r. o godz. 13:30, a zakończono o godz. 14:03 tego samego dnia. 

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. 

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 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 

Pierwsze posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński powitał 

wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Wybór przewodniczącego Komisji. 

3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Głosowano w sprawie: 

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz 

 

 

2. Wybór przewodniczącego Komisji. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski zgłosił kandydaturę Radnego Józefa Lutomirskiego na funkcję 

przewodniczącego Komisji. 

 



Radny Józef Lutomirski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

 

Głosowano w sprawie: 

Wybór przewodniczącego Komisji - Radny Józef Lutomirski.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz 

 

 

 

3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczące Komisji Józef Lutomirski zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Bońkowskiego na 

funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski wyraził zgodę na kandydowanie 

 

 

Głosowano w sprawie: 

Wybór wiceprzewodniczącego Komisji - Radny Krzysztof Bońkowski.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marek Biliński, Józef Lutomirski , Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Bońkowski 

 

 

4. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał o spotkanie, które odbyło się z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie Autostradowej Obwodnicy Warszawy, poprosił aby samorząd 

był wyczulony na głos mieszkańców, chodzi o to aby mieszkańcy o podjętych działaniach nie 

dowiedzieli się od przedstawicieli GDDKiA, że ich nieruchomość zostanie zajęta przez pas drogowy. 

Przewodniczący Komisji powiedział też, aby zająć wspólne stanowisko dotyczące wariantu 

południowego i przedstawić je do Generalnej Dyrekcji. Wiceprzewodniczący powiedział, że 

mieszkańcy powinni się jak najszybciej dowiedzieć o planowanym wariancie, im wcześniej tym lepiej.      

 

Przewodniczący Rady powiedział, że najgorsza jest ta niepewność, i jest ona już od marca 2020 roku i 

pewnie jeszcze przez kolejne dwa lata będzie taka sytuacja, ponieważ była informacja, że na 

przełomie 2022 i 2023 roku pojawi się konkretnie, którędy będzie przebiegała trasa. Na spotkaniu z 

Generalną przedstawione zostały dwa warianty z czego ten przez Jadwisin jest wariantem krótszym, 

tańszym i tym się głównie sugerują, dla mieszkańców jest on niekorzystny i nie do przyjęcia. 

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że Generalna nad wytyczeniem tras pracowała już 

dawno temu, ale nie pojawiała się w przestrzeni publicznej, bo było za wcześnie, żeby wyjść z tym 

dalej. Pojawił się rok temu jako studium strategiczne CPK i wielki projekt budowy lotniska. Z 



informacji jakie posiada Urząd istnieje potrzeba, aby taką obwodnicę zrobić, Warszawa stoi w korkach 

i do czasu aż taka obwodnica powstanie to się nie zmieni. Generalna ma plan budowy obwodnicy i z 

nimi nie ma co dyskutować.  Pytanie, kiedy zostanie to wybudowane, odcinek przez gminę Serock ma 

być budowany na końcu i jako jedyny będzie jako droga ekspresowa a nie jak reszta jako autostrada, 

ponieważ na północy natężenie ruchu jest najmniejsze.  

 

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że w całej tej konfiguracji formalno- prawnej dostrzega jedną 

szansę, że samorządy będą w stanie uzgodnić jakiś przebieg, który będzie konkurencyjny wobec 

pomysłów, które zgłasza generalna, jest to jedyna realna szansa, aby to zatrzymać. Burmistrz 

powiedział, że na ten moment próbuje wysondować stanowiska wszystkich samorządów, są nawet 

samorządy, które chciałyby tej obwodnicy u siebie co pokazuje, że można grać w dwie strony. Kolejna 

teza to będzie trudność podjęcia decyzji niezależnie co kto myśli, czuje i który wariant mu odpowiada 

i wydaje mu się lepszy. Pojawia się pytanie czy państwo radni i władze samorządowe będą gotowe, 

aby stanąć wobec takiego dylematu i jak to ludziom powiedzieć. Komunikaty będą pojawiały się na 

bieżąco jeśli tylko będą się one pojawiały. 

 

 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zakończył 

pierwsze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Mariusz Rosiński 

  

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


