
Protokdl nr 13/2015 
z XVI sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 21 grudnia 201 5r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock Rynek 21. 
Pocqtek posiedzenia o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoici (A. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesj i. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z XV sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy 

sesjarni. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miqdzy sesjarni. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Planu Romoju Lokalnego 

Gminy Miasto i Grnina Serock na lata 201 5-2020." 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia kryteri6w rekrutacji do klas 

pienvszych szk6l podstawowych i gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzqcym jest 
gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punkt6w za kaide z tych kryteri6w oraz 
dokurnent6w niezbednych do ich potwierdzenia. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokoh Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Zespolu Obslugi Szk61 i Przedszkoli w Serocku oraz Szkoly Podstawowej 
im. Mikotaja Kopernika w Serocku w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych 
i remontowych w wybranej plac6wce oiwiatowej w 201 5r.- Szkola Podstawowa 
im. Mikolaja Kopernika w Serocku. 

12. Rozpatrzenie projektu budzetu Miasta i Gminy Serock na 20 16 rok: 
- przedstawienie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Grniny Serock na lata 2016-2025, 
-przedstawienie proj ektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 20 16, 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- przedstawienie opinii stalych komisji Rady, 
- przedstawienie opinii Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finansbw, 
- dyskusja, 
- glosowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 6-2025, 
- glosowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Grniny Serock na rok 20 16. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy r6ine. 
15. Zarnkniecie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwierarn XVI sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitad Pana 
Burrnistrza, zastqpcq Burmistrza, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, kierownikow referatow w Urzqdzie, kierownikow i dyrektorow jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam serdecznie 
Paristwa radnych oraz mieszkaric6w gminy obecnych na sali. Witam serdecznie Pana 
Arkadiusza Piotrowskiego- Dyrektora Mazowieckiej Agencji Energetycznej, koordynatora 
zespolu opracowujqcego Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Informujq, i e  w sesji bierze udzial 13 radnych, co stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska 
moze obradowaC i podejmowaC prawomocne uchwaly." 

2. 
Przedstawienie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paristwo radni otrzymali porzqdek obrad. Czy ktoS 
z Paristwa radnych chcialby zglosid propozycje zmiany porqdku obrad? Nie widzq zgloszen. 
Pan Burmistrz wystqpil z pisernnq proibq o wycofanie z porzqdku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zrnianq porqdku obrad polegajqcq na wycofaniu z porzqdku obrad 
punktu 7- Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad sesji zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjqcie protokol6w z XV sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do tregci protokoh zostaly zgloszone uwagi, kt6re zostaly uwzglqdnione. Czy kt06 
z Paristwa radnych chcialby zglosid uwagi do protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku 
z powyiszym zgodnie ze statutem Miasta i Gminy Serock protokol z XV sesji Rady Miejskiej 
w Serocku zostal przyjqty." 










































