Protokoi nr 912015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Przestrzennej
wsp6lnie z Komisjq Spraw Obywatelskich w dniu 1 grudnia 2015r.
Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00.

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz SkoSkiewicz i poinformowai, ke w posiedzeniu
Komisji uczestniczy 10 radnych (nieobecna radna Agnieszka Oktaba; lista obecnoicizalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisje mogq obradowak. W posiedzeniu
Kornisji uczestniczyli rowniez zaproszeni goicie (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej
Wodzimierz SkoSkiewicz
Przedstawii nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na
20 16r.
3. Sprawy rozne.

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono zadnych uwag, porzqdek zostal
p r z ~ety.
j

1.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Serock na lata 2016-2025
2.
Rozpatnenie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 2016 r.
Skarbnik Monika Ordak
,,Projekt WPF jest dostosowany do przedlozonego projektu uchwaly budzetowej. Zaklada okres
od 2016r. do 2025r. z tego wzglqdu, ii gmina na pokrycie deficytu planuje zaciqgnqt emisjq
obligacji, ktora bylaby splacana do 2025r.
Jeieli chodzi o stronq dochodowq, projekt uchwaly budietowej zakiada kwote 51.548.465,00zl,
natomiast strona wydatkowa to kwota 54.15 1.725,58 zl. Deficyt budietowy wynosi
2.603.26OY58zl.
Pozostale lata WPF to dostosowanie budzetu do moiliwo5ci finansowych gminy, jak r6wniez
zabezpieczenia Srodk6w na wydatki biezqce do funkcjonowania calej struktury gminy, jak
r6wniei zabezpieczenia wydatkow na zadania inwestycyjne.
Zaiqcznik nr 2 do WPF zawiera wykaz przedsiqwzieC, ktore sq ujqte w projekcie budzetu na
rok 2016. Jest to kontynuacja danych z a d bieiqcych
~
i inwestycyjnych. Wprowadzone sq
r6wniei nowe zadania wieloletnie do projektu budzetu, ktore sq rowniez wyszczegolnione
w zaiqczniku."

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Projekt budzetu zaklada 3 podstawowe irodla dochod6w"
1) subwencja oSwiatowa
2) udzial w podatku dochodowym PIT
3) podatki i oplaty lokalne.

JeSli chodzi o wydatki, jednostki organizacyjne otrzymaly Srodki na bieiqcq dzialalnoS6 na
poziomie nie gorszym niz do tej pory."
Radny Stanislaw Krzyczkowski
,,Czy jest koniecznoSc powielania zapisow zawartych w zalqczniku nr 15 uchwaly budietowej
- wydatki na 20 16 rok obejmujqca zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu soleckiego, z zalqcznikiem nr 16- wydatki na zadania majqtkowe na rok
2016."
Skarbnik Monika Ordak
,,Jest to wymog. W poszczeg6lnych zdqcznikach sa, powielane nie tylko wydatki w ramach
funduszu soleckiego, ale rdwniei dotacje, zadania zlecone."
Radny Stanisla w Krqczko wski
,,Panie Burmistrzu czy nie uwaia Pan, ze powinny by6 kontynuowane rozpoczqte zadania.
Prosilem o ujqcie w WPF drogi nr 18412W od Woli Smolanej w kierunku trasy nr 622. Wiem,
i e w sqdzie nie zapadly jeszcze rozstrzygniqcia dotyczqce zasiedzenia tej drogi.
MySlq, i e w przypadku wniosk6w wielokrotnie powielanych przez kolejne lata, w koncu
powinny siq one doczekak realizacji.
Zastanawiam siq nad wprowadzeniem jako kolejnego dqcznika do uchwaly budzetowej
wykazu wniosk6w skladanych do budietu. Radni mieliby informacjq na temat iloSci wniosk6w,
tematyki tych wniosk6w itd."

Radny Jdzef Lutomirski
,,Zgodnie z ustawq o finansach publicznych obowiqzuje nas uchwala podjqta przez Radq
Miejskq dotyczqca trybu pracy nad projektem budietu. W uchwale tej jest okreSlony tryb
skladania wniosk6w do budietu. JeSli chcemy posiadaC informacjq dotyczqcq zloionych
wnioskow do budietu, powinniimy rozpocqk dyskusjq nad zmianq uchwal-y w sprawie trybu
prac nad projektem budietu."
Radny Krzysztof Bon'kowski
,,Proszq o mozliwoSC zorganizowania dyskusji w temacie budietu obywatelskiego.
Budiet obywatelski jest pewnym narzqdziem, ktore oddaje czqSC wladzy mieszkaticom. Pan
Burmistrz i Rada wydziela pewne Srodki w budiecie, natomiast mieszkaticy decydujq na co
przeznaczy6 te Srodki. Sugerowalem, aby zacq6 od kwoty 200.000~1.Jest to polowa kwoty,
kt6rq przeznaczamy na wydatki w ramach funduszu soleckiego. Nie ma takiego instrumentu,
jeSli chodzi o miasto Serock i osiedle Zegrze."
Radny Stanislaw Krzyczko wski
,,W projekcie budketu brak jest inwestycji zwiqzanej z budowq chodnika w Woli Kielpinskiej."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Generaha Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad rozpoczqla jui budowq chodnika w Woli
Kielpinskiej."

