Protok61 nr 112016
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 25 stycznia 2016r.
Posiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.30.
Posiedzenie Komisji otworzyl Wiceprzewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku J6zef
Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni:
Jolanta Kacmarska i Krzysztof Borikowski; lista obecnolci- zalqcznik nr I), co stanowi
quorum, przy ktorym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli
zaproszeni goscie (lista obecnolci- zalqcznik nr 2).

Wiceprzewodniczqcy Rady Jhzef Lutomirski
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie upowaknienia Burmistrza Miasta i Gminy
Serock do zloienia wniosku o dofinansowanie w rarnach Prograrnu Operacyjnego
Infrastruktura i ~rodowisko2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona Srodowiska,
w tym adaptacja zmian klimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa
w aglomeracjach, przyjqcia do realizacji przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitamej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz
budowa wodociqgu w Serocku ul. Chrobrego", akceptacji zalozonych w Studium
Wykonalnoici planow taryfowych wraz z ewentualnq wieloletniq prognozq doplat do
taryf.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego
w zakresie biekqcego utrzymania drog kategorii powiatowej w 201 6 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie zarzqdzenia poboru
podatkow: rolnego, leinego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej
w drodze inkasa, okreilenia inkasent6w i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia czqici dzialki nr 1111294 poloionej
w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dziaiki nr 51/12 poloionej
w obrebie Jadwisin, gm. Serock.
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin
nazwy ul. Owocowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Zachodzqcego Slolica.
12. Sprawy r6zne.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia nie zgloszono uwag. Porqdek zostal przyjqty.

(naposiedzenie Komisjiprzyby;la radna Jolanta Kaczmarska).

Wiceprzewodniczqcy Rady JdzefLutomirski
,,Infomujq Paristwa, i e wplynqlo pismo Rady Soleckiej solectwa Jadwisin dotyczqce sprzedaiy
dzialki nr 51/12 polozonej w obrqbie Jadwisin. Proponujq, abySmy z treSciq pisma zapoznali
siq przy omawianiu punktu 9- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki
nr 51/12 poloionej w obrqbie Jadwisin, gm. Serock."

1.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Na wstqpie chcialbym zglosiC autopoprawke do uzasadnienia projektu uchwaly. Na stronie 3
uzasadnienia zdania rozpoczynajqce siq od wiersza 11 o nastqpujqcej trek;:
,,Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wbjt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiqzany jest okreSliC obowiqzkowo w projekcie
m.p.2.p. granice in. in. obszarbw szczegblnego zagroienia powodziq. W zwiqzku z czym, ustawa
o planowaniu nie znosi obowiqzku umieszczenia terenbw zalewowych w projektach
miejscowych planbw zagospodarowania przestrzennego, poniewai nie nastqpila zamiana
przedmiotowej ustawy. Reasumujqc powyisze, wbjt, burmistrz albo prezydent miasta nadal
obligowany jest do umieszczania granic obszarbw zagroienia powodziowego w projektach
m.p.2.p. z uwagi nu fakt, iz nie dokonano zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
"

zastqpuje siq zdaniami o treSci:
,,Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wbjt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiqzany jest okreSliC obowiqzkowo w projekcie
m.p.z.p. m-in. obszary szczeg6lnego zagrozenia powodziq. W zwiqzku z czym, ustawa
o planowaniu nie znosi obowiqzku umieszczenia teren6w zalewowych w projektach
miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, poniewaz nie nastqpila zarniana
przedmiotowej uchwaly. Reasumujqc powyisze, wojt, burmistrz albo prezydent miasta nadal
obligowany jest do urnieszczania obszardw szczegdlnego zagroienia powodziq w projektach
m.p.2.p. z uwagi na fakt, i i nie dokonano zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym."
Na poprzedniej sesji Pan Burrnistrz zwr6cil siq z proSbq o wycofanie z porzqdku obrad sesji
projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Serock- obszar B, uzasadniajqc, i e w tym czasie trwal proces zmiany ustawy Prawo wodne.
W chwili obecnej ustawa jui obowiqzuje.
Przedstawiq Paf~stwuzmiany ustawy prawo wodne, kt6re majq wplyw na omawiany plan
zagospodarowania przestrzennego.
W art. 88f ust. 5 ustawy prawo wodne w poprzedniej wersji brzmial: ,,Przedstawione nu
mapach zagrozenia powodziowego oraz mapach vyzyka powodziowego granice obszardw,
o ktbrych mowa w art. 88d ust. 2, uwzglgdnia sig w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planie zagospodarowaniaprzestrzennego wojewbdztwa, miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy." W nowym brzmieniu ustawy slowo
,,uwzglqdnia siq" zastqpiono slowarni ,,moms uwzglqdniaC." Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym okreSla siq

obowiqzkowo granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych
ochronie, na podstawie odrqbnych przepis6w, teren6w g6rniczych, a takie obszarbw
szczeg6lnego zagrozenia powodziq, obszarbw osuwania siq mas ziemnych, krajobrazbw
priorytetowych okreilonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewbdztwa. Nie ma juz tutaj uznaniowoSci, jak w prawie wodnym. Jest tu
niesp6jnoSC dw6ch aktbw prawnych.
Art. 881 ustawy prawo wodne, ktory nie zostai zmieniony, wyrainie stanowi, ze ,,Na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodziq zabrania siq wykonywania robdt oraz czynnos'ci
utrudniajqcych ochrone przedpowodziq lub zwiqkszajqcych zagroienie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urzqdzeh wodnych oraz budowy innych obiektdw budowlanych, (...) "
Ustawodawca, zmieniajqc ustawq prawo wodne nie przewidzial, i e w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym obowiqzek nanoszenia tych granic nadal istnieje. Z tego
wzglqdu po dokladnej analizie i konsultacji z biurem prawnym Wojewody- organem nadzoru,
kt61-y ewentualnie rozstrzyga co do zgodnoici z prawem nasze uchwaly, uzyskaliSmy
potwierdzenie, i e 7miana przepisu w ustawie prawo wodne niczego nie wnosi do naszego
problemu. W dalszym ciqgu ten obowiqzek istnieje i istnieje takze zakaz zabudowy na tym
terenie. Pan Burmistrz nie moze Paiistwu przedstawik innego projektu do zatwierdzenia
a Paristwo nie powinniicie innego projektu planu zatwierdzik, poniewai uzyskalem
zapewnienie, i e z chwilq, gdy uchwala w innym ksztalcie trafi do biura prawnego wojewody,
Wojewoda bqdzie wystqpowal do sqdu o uchylenie tego planu. Wielu inwestor6w czeka na
zatwierdzenie nowego planu. Sq to dzialki polokone wzdluz ul. Retmariskiej, w Rynku, na
ul. Puhskiej. Nowy plan zmienia wsp6lczynniki zabudowy, sq one bardziej korzystne dla
inwestorbw- jest mniejsza powierzchnia biologicznie czynna, sq inne parametry zabudowy.
Jednoczeinie chcialem zaznaczyc, ze czqSciowo na obszar tego planu wchodzi teren przejqty
od Skarbu Paristwa, na kt6rym planowana jest inwestycja pod nazwq Centrum Sportu
i Rekreacji.
Pan Burmistrz spotkal siq z obecnq na dzisiejszym posiedzeniu Komisji wlaScicielkq dziaiki
polozonej na obszarze okreilonym w planie jako tereny zalewowe. Pr6bowaliSmy wypracowa6
wsp6lne stanowisko, dojSC do wsp6lnego porozumienia, aby zaspokoiC potrzeby mieszkaiicbw
i zaspokoiC potrzeby wlaScicieli dzialek obecnych na dzisiejszej Komisji. PodpowiedzieliSmy
romiqzanie, nie wiem na ile Panie je akceptowaly. Gdyby Rada nie przyjela tego planu,
obowipuje w dalszym ciqgu obecny plan zagospodarowania przestrzennego, kt6ry na terenie
dzialki Paii dopuszcza w czqici mozliwoSC budownictwa mieszkaniowego. Z chwilq
ewentualnego podjqcia przez Radq Miejskq uchwaly na najbliiszej sesji, Wojewoda ma miesiqc
czasu na sprawdzenie zgodnoici uchwaly z przepisami prawa. Od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego, uchwala wchodzi w iycie. Jest wiqc okolo
2 miesiqcy od dzisiejszej daty na uzyskanie pozwolenia na budowq, czyli realizacji swoich
zamierzen zgodnie z obowiqzujqcym planem."

Pani Teresa Szczerbn
,,Ja r6wniei jestem po rozmowach i uzgodnieniach z jednostkami, kt6re zajmujq siq
planowaniem przestrzennym i prawem wodnym. Dzisiaj rozmawialarn z Ministerstwem
Rozwoju z departamentem, ktory nadzoruje planowanie przestrzenne i mam racjq. Artykul
prawa wodnego, ktbry zostal zmieniony,jest obowiqujqcy i w zaleinoSci od tego, jakq decyzjq
podejmie Pan Burmistrz i Rada Miejska, bedzie przyjqta taka uchwala. Macie Pahstwo prawo
uwzglqdnik mbj wniosek albo wnioski wszystkich mieszkahcbw. Jezeli uwzglqdnicie Paristwo
m6j wniosek, bardzo dobrze. JeSli natomiast nie uwzglqdnicie, mam mozliwoiC odwolywania
siq, blokowania. Wcale nie jest tak, jak zostalo to zapisane w uzasadnieniu. Wiem dlaczego
zostaly wykreilone granice i wprowadzone obszary, jest to moja sugestia. Bqde bronila tej
dzialki do korica. Nie moglam w 2009r. zloiyC skargi na studium, dlatego i e w tym czasie

panowala w sqdach wykladnia, zgodnie z kt6rq studium uwarunkowd jest niezaskarialne, ale
od 201 1r. jest moiliwoSC zaskariania studium, lqcznie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na pewno z tego skorzystam."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Zgadzarny siq z tym, ze ten artykul, ta zmiana jest obowipujqca, nie negowalem tego, ze ona
nie obowiqzuje. Jest to obowiqzujqcy przepis prawa. Natomiast, jeieli chodzi o miany, jakie
w formie autopoprawki wprowadziliimy do uzasadnienia projektu uchwaly, dostosowalir5myje
do zgodnoSci z zapisem ustawowym, poniewai ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym m6wi, i e obowiqzkowo nanosi siq obszary szczeg6lnego zagrozenia powodziq."
Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski
,,Pan Sekretarz wspomnial o pewnej propozycji na rzecz Pani. Rozumiem, ze dwurniesi~czny
okres jest nierealnq propozycjq i nic nie zmienia, jeSli chodzi o Paiistwa sytuacjq. Gdyby Pan
Sekretarz m6gl nam opisaC nam konsekwencje ewentualnego wylqczenia z tego planu
obszarow, kt6ry jest przedmiotem sporu, aby Rada mogla podjqk decyzjq w tyrn zakresie, kt6ry
nie jest kwestiq spornq a wydzielib ewentualnie tq czqSC, kt6ra generuje sp6r czy tez
wqtpliwoSci w relacjach mieszkaniec- wladze gminy."
Sekretarz Tadeusz Kano wnik
,,Budynek mieszkalny znajdujqcy siq na dzialce, ktbrej wlagcicielem jest obecna na dzisiejszym
posiedzeniu Pani, zgodnie z ustalonq liniq wody stuletniej w czqSci majduje siq na terenie
zalewowym. Pozostaly teren znajduje siq na obszarze tzw. ushg. Zgodnie z zapisem w planie,
plan dopuszcza remont istniejqcych obiekt6w przeznaczonych na cele budownictwa
rnieszkaniowego, nie dopuszcza tylko budowy nowych obiekt6w mieszkalnych budownictwa
mieszkaniowego. Na pozostalym terenie jest zaplanowana zieleli. Byly zarzuty, dlaczego
wstawiona zostala na tyrn obszarze zielen. Plan musi okreSlaC jakiekolwiek przeznaczenie, nie
moina pozostawiC czystej plamy, poniewai oznacza to, ie brak jest jakiegokolwiek
przeznaczenia, brak jest planu. W zwiqzku z tyrn okreSliliSmy najbardziej dogodne dla
posiadaczy tych gruntow przeznaczenie jako tereny zielone. Jeili chodzi o dotychczasowy plan,
cala dzialka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe. Sq natomiast
zupelnie inne parametry zabudowy niz w proponowanym projekcie planu. W obecnie
obowiqzujqcym planie powierzchnia biologicznie czynna wynosi 75%, inne sq r6wniez
parametry zabudowy.
Dlaczego na tyrn terenie nie ma mozliwoSci budownictwa mieszkaniowego? Wyrainie okrer5la
w treSci studium, i e od ul. Piaskowej w kierunku p6lnocnym jest teren uslug bez prawa
zabudowy mieszkaniowej. Dlatego nie moie by6 tu mowy o budownictwie mieszkaniowyrn.
OczywiScie w projekcie planu jest zapis, i e istniejqce obiekty budowlane mogq by6
remontowane, rozbudowywane itd.
RozwaialiSmy wylqczenie czqSci planu z opracowania. Wylqczenie pojedynczej dzialki nie jest
najlepszym rozwiqmiem, poniewai na tyrn terenie nie jest tylko dzialka P ~ ale, sg inne
dzialki. Nie uwaiam za stosowne rozwiqzanie, zgodnie z kt6rym wylqczamy tylko jednq
dzialkq z opracowania planu. Wylqczenie z opracowania planu omawianego terenu wymaga
przeprowadzenia ponownej procedury- uzyskanie wszelkich opinii, zgod, ponowne wylokenie
do wglqdu publicznego, uwagi stron. Procedura od momentu wyloienia powinna by6
powtorzona.
Logicznym byloby wylqczenie z opracowania planu teren6w wzdlui ulicy Retmdskiej, ale sq
inwestorzy na obszarze od ul. Retrnaiiskiej w kierunku Jeziora Zegrzynskiego, kt6rzy czekajq
na ten plan, poniewai on zaspokaja ich potrzeby. "

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Czy bylaby logiczna mozliwoSC rozdzielenia tych dwoch grup osob zainteresowanych?"
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Nie ma logicznego wydzielenia, etapowania,je4li chodzi o wylqczanie pojedynczych dzialek."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Prosilbym o moiliwoit rozwaienie dw6ch czy trzech wariantow. Zakladam, i e jeili strony
obecne na tej sali nie blefujq, my przyjmujemy tq uchwalq, za dwa miesiqce ona teoretycznie
wchodzi w iycie i rozumiem, i e Paristwo bqdziecie mogli siq odwolad od tego. Przy
odpowiednim zawnioskowaniu w sprawie jest moiliwoSC wstrzymania mocy wykonawczej tej
uchwaly."
Sekretarz Tacleusz Kanownik
,,Pan Burmistrz powiedzial, i e nie ma iadnych przeszkod dla dobra mieszkaricow, kt6rzy
posiadajq dzialki na terenach zalewowych, jeili Sejm doprowadzi do zgodnoSci te dwie ustawy
i bqdziemy mogli zaprojektowak tam tereny budowlane, dokonarny zmiany tego planu."
Projektant Konrad Jano wski
,,Wydaje mi siq, ze nie ma moiliwoSci wstrzymania wykonania tego planu. Ustawa w oparciu
o kt6rq term procedujemy, pienvotnie weszia w zycie w 2003r.. Jednq z podstawowych rzeczy,
jaka byla wowczas zmieniana w stosunku do ustawy z 1994r. bylo to, i e w momencie
zaskarzenia uchwaiy rady gminy uchwalajqcej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, nie wstrzymuje siq wykonania tej uchwaly. Zostalo to zmienione ze wzglqdu
na to, ze w wyniku skarg do sqdu wykonanie uchwai bylo sparaliiowane. Wydaje mi siq, ze
bylyby to dwie rownolegle procedury."
Pani Teresa Szczerba
,,Czy jest obowiqzek wprowadzenia na terenach zalewowych terenow zadrzewien
i zakrzewien? Z czego to wynika? Jest to nowa sytuacja. Przedyskutowalarn ta kwestiq
z Ministerstwem Rozwoju i nie ma takiego obowiqzku, i e gmina wstawi na tym obszarze tereny
zadrzewione i zakrzewione."
Projektant Konrad Janowski
,,Chodzi o zielen nieurqdzonq, poniewai na tym terenie nie moina wprowadzat zadrzewien."
Pani Teresa Szczerba
,,Paiktwo w planie wprowadziliicie takie przeznaczenie. Takie jest oznaczenie planu i plan
w takim ksztalcie byl wyloiony. Skoro nie moina sadzit na tym terenie drzew i krzewow,
dlaczego wprowadzone sq w planie tereny zadrzewien i zakrzewien?"
Projektant Konrad Jano wski
,,W tej czqSci zostajq tylko zakrzewienia. Chodzilo o jednoznaczne wskazanie terenow nie
inwestycyjnych i terenow inwestycyjnych."
Pani Teresa Szczerba
,,Zakaz zabudowy wynika z prawa wodnego a nie z tego co Paristwo w tym planie wstawicie.
Nie macie Pahstwo obowiqzku wstawiania w planie przeznaczenia tych terenow jako tereny
zadrzewione i zakrzewione."

Projektant Konrad Janowski
,,Pienvotnie jest tak, i e sq tutaj tereny zalewowe i nic siq nie zmienilo. Sq pewne zakazy na
tych terenach i tutaj t e i nic siq nie zmienilo. Jest jeden przepis, kt6ry mowi o odstqpstwie od
tego zakazu i tutaj tez siq nic nie zmienilo. Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej moze
zwolnic z tych zakazow, kt6re panujq na terenach zalewowych i tutaj rbwniei nic siq nie
zmienilo. Poczqtkowo, gdy konstruowaliimy zapisy planbw, uznawaliSmy, ze jeieli jest
moiliwoSC odstqpienia od zakazu, wskazywaliimy na terenach zalewowych tereny
inwestycyjne, ciqgle przywolujqc przepisy, ktore zakazywaly tam lokalizacji zabudowy, tylko
i wyiqcznie po to, aby wlaiciciel dzialki mogl pC?jiC do RZGW i wystqpiC o indywidualne
odstqpstwo. W toku prac Wojewoda Mazowiecki stwierdzil, ze nie moina dopuszczak teren6w
budowlanych na terenach zalewowych. Polowicznie jest to sprzeczne z prawem, poniewai
stosujqc to, uniemozliwiamy uzyskanie tego odstqpienia. Wojewoda jednak podpiera siq tym,
ze to odstqpstwo jest wlainie odstqpstwem a my wprowadzajqc teren zabudowy, tworzyrny
pewnq regulq, kt6ra jest sprzeczna z podstawowq zasadq. W tej kwestii trzeba mu przyznak
racjq. Wojewoda, poniewaz jest silniejszym partnerem w tyrn postqpowaniu, jednoznacznie
stwierdzil, i e jeili bqdzie wprowadzana zabudowa na terenach zalewowych, bqdzie
uniewainial uchwaly. Pan Burmistrz podejmowal pewne kroki, aby zmieniC zdanie Wojewody
w tyrn zakresie, ale nie dalo siq. W zwiqzku z powyiszym od pewnego czasu na przewaiajqcej
wiqkszoici terenow zalewowych, zaczqliimy wprowadzak tereny nie inwestycyjne. Oczywiicie
nie mamy wprowadzania tam teren6w zadrzewien i zakrzewien. Jest pewna dowolnoSC
nazewnictwa. Kazdorazowo chodziloby o jednoznaczny zakaz zabudowy, poniewai Wojewoda
uniewainialby te plany. Nie jesteicie Panstwo jedynq gminq, gdzie sq tego rodzaju problemy."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Znamy jeden wariant. Wynika z niego, ze jeili nawet PaAstwo odwolajq siq od naszej uchwaly,
jest mozliwoSk przy spelnieniu pewnych przeslanek wstrzymania wykonania uchwaly, jednak
dotyczy to Wojewody, ktory jest traktowany na innych prawach. Przy wniosku ze strony
mieszkahca, nie wstrzymywaloby to wykonania planu.
Na pewno w stosunku do tego, o czym Pan m6wi, zmienilo siq to, i e z koncem grudnia zostalo
przyjqte takie romiqanie ustawowe, kt6re stoi w kolizji z rozstrzygniqciem wynikajqcym
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jaka jest praktyka w dzialaniach
Wojewody, jeili gmina nie uwzglqdnilaby nieformalnego dyskursu miqdzy organem
wykonawczym a Wojewodq, tylko przyjqlaby odrqbnq interpretacjq? Rozumiem, i e jest w tej
sytuacji sankcja w postaci uniewainienia uchwaly. Jeili Wojewoda w sowich analizach pogubil
i nie zmieicil w ciqgu 30 dni, mialby mozliwoSC odwolania siq do sqdu. Czy w ramach
uniewainienia, Wojewoda uniewainia calq uchwalq czy tylko w okreilonej czqici?"
Projektant Konrad Janowski
,,Wojewoda moze orzec niewainoiC uchwaly w czqici."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Wojewoda zwykle uchyla obszar funkcjonalny. W tyrn przypadku uniewainienie planu
dotyczyloby wszystkich teren6w od ul. Niskiej, ul. Retmahskiej w kierunku Jeziora
Zegrzynskiego."
Projektant Konrad Janowski
,,Nie zostal zmieniony artykul, kt6ry mowi o tym, ze te obszary sq i w oparciu o co je
definiujemy, czyli mapy zagrozenia powodziowego. Nie zostaly r6wniez zmienione przepisy
o zakazie inwestowania na tych terenach. To co zmiana ustawy prawo wodne wprowadzila
w tyrn zakresie, to fakt, ze na podstawie tego przepisu gmina moze teoretycznie technicznie

narysowat jq lub nie, bo nikt nie powiedzial, Be gmina ma prawo nie uwzglqdnienia tego
obszaru jako takiego. Nie jest to w4adztwo gminy, kt6ra moze powiedzied, i e nie ma terenow
zalewowych albo sq. Ca4a ustawa nie jest zmieniona. Jest jasno powiedziane, ze sq te tereny,
one sq wskazane. Slowo to zostalo uzyte wg mnie tylko i wylqcznie po to, ze dalej w tym sarnym
artykule w ust. 7, do tej pory by1 obowiqzek opracowania przez gminy w terminie 30 miesiecy
od momentu ujawienia map zagroienia powodziowego zmiany plan6w. Ten zapis zostal
skreilony. Wydaje mi siq, i e intencjq tego zapisu bylo talc naprawdq zniesienie wszystkich
plan6w miejscowych w oparciu o mapy zagrozenia powodziowego w jakimi terminie. Ustep 7
zostal wykreilony, tzn. i e gmina nie musi mieniaC planow miejscowych, zeby da4o siq
polqczyd jedno z drugim, nalehlo zapisat, i e gmina moie uwzglqdnid zarniast uwzglqdnia.
Gdyby gmina musiala uwzglqdniat, by6 moze kolidowaloby to z tym terminem.
Trudno powiedziek, ze jedna ustawa obowiqzuje nas bardziej a druga mniej. Jezeli cokolwiek
na pocqtku nas bardziej obliguje, to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W art. 15 tej ustawy jest jasno powiedziane, ze w planie miejscowym obowiqzkowo okreSla siq
obszary szczegblnego zagrozenia powodziq. Mamy obowi&owo to okreilit. Nie ma takiej
mozliwoSci, zebySmy wyslali plan gdziekolwiek bez okreilania tego obszaru. Nie ma takiej
moAiwoici, abyimy nie pokazali terenu zalewowego."
Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski
,,Skoro mowi Pan, ze obszary zalewowe tam sq, czy ma to znaczenie, ze na planie je umieicimy
czy nie, bo jeili nie, po co to robimy?"
Projektant Konrad Jano wski
,,W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jasno wskazane, ze
obowiqzkowo okreila siq obszary szczegolnego zagrozenia powodziq."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Jeili zostal wykreilony w ustawie prawo wodne ustqp, ktdry mowil o o b o w i e u
wprowadzenia zmian w istniejqcych dokumentach w terminie 30 miesiqcy od dnia przekazania
map. Tego obowiqzku nie ma. Jednoczesnie zostal zapis, i e gmina moie uwzglqdnid, ale nie
musi. Chodzi o to, ze w istniejqcych dokumentach nie marny obowiqzku tego zmieniak.
Natomiast w nowych dokumentach w zwiqzku z tym zapisem w art. 15 ustawy o planowaniu,
w dalszym ciqgu ten obowiqzek istnieje. W planach, ktore do tej pory uchwaliliSmy, nie
musimy nanosiC teren6w zalewowych."
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Radny Mariusz Rosiriski
,,Jako radny mam bardzo duiy dylemat, jeSli chodzi o tq uchwalq. Wydawalo mi siq, ze po
zmianie ustawy prawo wodne, ten dylemat zniknie, niestety okazuje siq, ze dylemat pozostal
i ciqgle jest problem. Chcialbym, aby wszyscy byli zadowoleni. Wiem, i e czqSc czeka na
przyjecie planu, aby realizowad na swoich dzialkach dzidania inwestycyjne. Natomiast dla
niekt6rych wlaicicieli dzialek, m.in. Par? obecnych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji plan
ten powoduje pewne aieudogodnienia. Jest to kolizja prawna. Chcialbym pojsC tq drogq
myilenia, ktbrq zaproponowai Pan Przewodnicqcy. Do konca nie wiemy. Sq zapewnienia Pana
Sekretarza, 2e Wojewoda siq na to nie zgodzi, jest kolizja prawna. Moze nie wykazujmy
w planie obszarow szczegolnego zagrozenia powodziq i dajmy szanse wypowiedzied
Wojewodzie, chociai wiemy, ze moie siq to w i p d z pewnymi pertwbacjami. Problem na
pewno jest do46 duzy i ciqiko jest go r o n v i p t . Trzeba jednak zrobid wszystko, co moina, aby
wiqkszoS6 osob bylo usatysfakcjonowanych tq uchwala."

WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Na poprzednim wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady wszystkie uwagi, kt6re zostaly
nieuwzglqdnione przez Pana Burmistrza zostaly przez Komisje zaopiniowane. Zostala
zgloszona autopoprawka do uzasadnienia projektu uchwaly. Nie widzq potrzeby przyjqcia lub
odrzucenia tej autopoprawki. Czy Panstwo radni majq uwagi do treSci uzasadnienia projektu
uchwaly? Nie widzq zgloszen."
Radny Stawomir Osiwala
,,Nie ukrywam, ze podobnie jak radny Mariusz Rosinski r6wniei main wqtpliwoSci co do
projektu uchwaly. Pod koniec ubieglego roku tylko dlatego odstqpiliSmy od opiniowania
i przyjqcia tego projektu, bo zmiana ustawy prawo wodne, miala wnieid coS nowego. Miala to
by6 dla nas szansa ewentualnego uwzglqdnienia nowych zapis6w ustawowych w takim
kontekScie, aby faktycznie pewne oczekiwania mieszkaricbw, kt6re byly inne ni8 zapisane
w planie, moina bylo skorygowak. Okazuje siq, ze zmiana prawa wodnego jest przez r6ine
strony w inny spos6b interpretowana. Stoimy na stanowisku, ze zmiana ustawy prawo wodne
nic nie wniosla do planu zagospodarowania, osoby zainteresowane twierdzq, he jednak miana
ta wniosla pewne rzeczy. Mamy do rozstrzygniqcia czy p6jdziemy Sciezkq na zasadzie, i e
Wojewoda uchyli nam uchwalq albo bqdziemy czekali na wyrok sqdu, jeSli uchwala zostanie
zaskariona przez osoby zainteresowane.
Jest mowa, ze na terenach zalewowych jest zakaz zabudowy a z drugiej strony, gdybySmy
wylqczyli ten teren z opracowania planu, poniewai czekajq inwestorzy, na tych terenach moina
byloby do tej pory budowaC. GdybySmy wylqczyli tereny zalewowe z opracowania planu,
rozumiem, ze na tym terenie obowiqzywa'rby aktualnie obowiqzujqcy plan i dalej moina byloby
na tych terenach zalewowych moina byloby prowadzid inwestycje czy budownictwo
mieszkaniowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalamy dla
mieszkaric6w. JeSli jest moiliwoid, a my marny wqtpliwoSci czy to bedzie zgodne z prawem,
to albo nie podejmujmy uchwaly albo podejmijmy jq na korzySC mieszkancbw, liczqc siq
z mozliwoSciq uchylenia uchwaly przez Wojewodq."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Jest tak, ze sq tutaj sprzeczne interesy. Sq orzecznicy tego, aby plan zostal przyjqty w tyrn
ksztalcie i sq obecne tutaj osoby, kt6re nie sq zwolennikami tego r o m i p n i a .
Nie jest tak, ze przyjqcie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest neutralne z punktu widzenia postqpowari, ktdre w tyrn momencie t o c q siq
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego. JeSli do momentu wejicia w zycie uchwdy
w sprawie mpzp nie zostanq wydane ponvolenia na budowq, jeSli zdarzylaby siq sytuacja, ie
zostal Aozony wniosek o wydanie pozwolenia na budowq, ale decyzja zostanie wydana
wbwczas, gdy uchwda w sprawie mpzp wejdzie w zycie, cale postqpowanie traci moc."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,MySlq, ze jest wiqcej zwolennik6w podjqcia uchwaly w takim ksztalcie niz przeciwnik6w.
JeSli Rada Miejska nie przyjmie uchwaly w tym ksztalcie, znaczy, ze musimy wr6ci6 do
momentu uzyskania uzgodnien, wylozenia planu, zbierania wniosk6w itd."
Projektant Konrad Janowski
,,Zgodnie z ustawq o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego, nie m o a a uchwalik
planu dla calego obszaru nie wskazujqc teren6w szczeg6lnego zagroienia powodziq. Jedynq
rzeczq, nad kt6rq Paristwo mozecie debatowad, nie naruszajqc przepis6w jest to, czy uchwalid
plan w caloSci czy wylqczyd okreSlonq czqS6 planu.

Po trzecie nalezy stwierdzid, ze uchwalenie planu i jego publikacja powoduje to, ze plan ten
jest wykonywany. Skarga mieszkanca do sqdu nie wstrzymuje wykonania tejie uchwaly."

Wiceprzewodniczqcy Ratly Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock-obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za, 1 glosie przeciw
i 8 glosach wstrzymujqcych (zalqcznik nr 3).

(Przerwa)
(Po przerwie posiedzenie wspdlne Komisji opus'ci! radny Mariusz Rosiriski).
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
W zwiqzku z obecnodciq mieszkaricow na posiedzeniu wsp6lnym Komisji zaproponowal
mianq porzqdku obrad polegajqcq na zmianie kolejnoici rozpatrywanych punktow. Jako punkt
2- bqdzie rozpatrywany projekt uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki nr 51/12 pokoionej
w obrebie Jadwisin, gm. Serock.
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta.
2.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki nr 51/12 poloionej w obrebie
Jadwisin, gm. Serock

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Wystqpujq z inicjatywq do phstwa o wyraienie zgody na sprzedaz nieruchomoici, ktbra jest
zlokalizowana w Jadwisinie. Jest to dzialka, na kt6rej znajdowal siq budynek na ul. Dworkowej.
Budynek zostal rozebrany, dzialka zostaka uporzqdkowana. Dzialka jest przygotowana do
sprzedaiy."
Kiero wnik Referatu GP Cezary Parzyclzowski
,,NieruchomoSd posiada powierzchniq 2 100m2.Zgodnie z mpzp dzialka jest polozona na terenie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uslug towarzyszqcych zabudowie mieszkaniowej. Rzeczoznawca majqtkowy
okreilil wartode nieruchomodci na kwotq 464.000,00~1,tj. 22 1zl/m2."
Pani Katarzynn Bulynko
Odczytala treiC pisma skierowanego przez Radq Soleckq Solectwa Jadwisin do Rady Miejskiej
w Serocku w sprawie sprzedaiy dzialki nr 5 1/12, poloionej w obrqbie Jadwisin, gm. Serock
(zalqcznik nr 4).
Pani Malgorzata Laszcz- Pakiela
,,Na wielu zebraniach dotyczqcych uchwalania funduszu soleckiego, jest potrzeba wyraiana
przez mieszkanc6w, aby solectwo posiadalo swoje miejsce kulturalne bqdi spolecne. Chodzi
r6wniez o utworzenie w tym miejscu Izby Pamieci Jerzego Szaniawskiego. Szkola dysponuje
bardzo duzq iloiciq materialow. Nie mamy natomiast miejsca, gdzie moglibyimy kultywowad

tq spuSciznq po Jerzym Szaniawskim. Na ewentualnq budowq Izby Pamiqci Jerzego
Szaniawskiego staralibySmy siq pozyskaC Srodki z r6inych h6del."

Pani Katariyna Bulynko
,,~rodkijakimi dysponuje Lokalna Grupa Dzialania przewidujq tego rodzaju dzialania.
Dodam, i e nie jesteSmy jedynym solectwem, kt6ry ma problem braku terenu gminnego."
Pani Malgorzata taszcz-Pakiela
,,Zawsze jest podnoszone, i e mamy szkolq, ze mamy d u o teren. OczywiScie tak jest, ale jest
to czqSk terenu, kt6ra jest zamkniqta. Nie jest to miejsce az tak otwarte na nasze potrzeby
spoleczne."
Radny Wlodzimierz SkoSkiewicz
,,Czy jest osoba zainteresowana zakupem tej dzialki?'
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Jest przygotowany projekt uchwaly. Po ewentualnym przyjeciu przez Radq Miejskq uchwaly
w sprawie sprzedaiy, zostanie ogloszony przetarg."
Radny JarosEaw Pielach
,,Chcialbym poprzeC wniosek Rady Soleckiej. Jest to piqkny teren, kt6rego szkoda sprzedad.
Blok6w w Jadwisinie na razie wystarczy. Sq miejsca, kt6re moiemy zabudowaC. Jest to dzialka
poloiona na szlaku turystycznym. Myilq, ze jest to dobry pomysl, aby tq dzialkq zostawiC na
potrzeby solectwa."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Argumentacjq dlaczego nie oprzek inicjatyw solectwa o inne tereny gminne w Jadwisinie juz
uslyszalem i pewnie ma odzwierciedlenie w rzeczywistoSci. Mimo, i e jest tam dosyC duzy teren
szkoly i boiska, domki, kt6rymi zarzdza OSrodek Sportu i Rekreacji, pewnie z perspektywy
przeciqtnego mieszkaiica Jadwisina, jawi siq jako teren malo dostqpny. MySlq, ze warto byloby
szerzej na to spojrzeC, poniewai jesteSmy w przeddzieh dyskusji na temat przyszloSci szkoly
podstawowej w Jadwisinie. Pewne zdozenia juz poczyniliSmy, pewne wydatki za moment
bqdziemy musieli ponieSC. Czy pr6ba vealizowania aspiracji, czyli udostqpnienia jakiejg
przestmeni w ramach inwestycji na terenie szkoly, ale dedykowanej inicjatywie spolecznej, aby
byla tam pelna dostqpnoSC dla mieszkaiic6w, aby moina bylo realizowak tam pewne funkcje
kulturalne, rekreacyjne, spoleczne, jest moiliwa? Czy taki kompromis udaloby siq zawrzeC?'
Pani Malgorzata t aszcz- Pakiela
,,Przy ostatnich dw6ch czy trzech zebraniach soleckich osoby zaangazowane w zycie kulturalne
solectwa, zauwaiyly, ze to miejsce zaczyna by6 wolne. JeSli mozemy reprezentowak glosy
naszych mieszkdc6w, one do tej pory skupialy siq na tej dzialce. Jesteimy po to, aby
dyskutowak. Nie potrafiq w tej chwili odpowiedziek za mieszkaricow, czy to spelni ich
oczekiwania. Moim zdaniem nalezdoby otworzyk siq na szerszq dyskusjq. Mamy ogrornnq
potrzebq posiadania czegoS co jest szeroko pojqtym i otwartym miejscem kultury dla
mieszkaiic6w."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Chcialbym sprostowak, poniewai w przedstawionym piSmie sq nieprawdziwe inforrnacje.
Gmina nie otrzymala za darmo nieruchomoici od Agencji NieruchomoSci Rolnych. JeSli gmina
rozliczala siq z Agencjq NieruchomoSci Rolnych bezgot6wkow0, nie oznacza, i e otrzymaliimy

jq za darrno, poniewai musieliimy wlozyC 2.000.00021, aby pobudowaC nowy budynek.
WydaliSmy ponad 100.000zl na usuniqcie naniesien, kt6re na tej dzialce siq znajdowaly.
PowinniSmy siq kierowaC solidarnoSciq gminnq. SolidarnoSC gminna polega na tym, i e
zaspakaja siq potrzeby r6znych wsp6lnot lokalnych i gromadzi siq Srodki pochodzqce ze
sprzedaiy, z gospodarowania r6inymi nieruchomoSciami. W ostatnich latach w Jadwisinie
powstaly potqine inwestycje, na ktore skladala siq cala spolecznoSC gminna, poniewai
w trakcie realizacji tych inwestycji nic w Jadwisinie nie zostalo sprzedane, ale rownolegle
sprzedaliimy nieruchomoici w innych miejscowoSciach gminy. W zwiqzku z tym wydaje siq,
ze poczucie solidarnoSci polega na tym, ze jeieli w danej miejscowoSci zostalo zainwestowane
mn6st.o pieniedzy i jeszcze siq inwestuje, bo pamiqtajcie Panstwo, i e rozpoczqliSmy
rozbudowq szkoly, wydaje siq logiczne, ze zbierarny pieniqdze po to, aby w innych
miejscowoSciach realizowaC inwestycje oczekiwane przez obywateli. Nie do konca przyjmujq
argument, ze jest to piqkna dzialka do wykorzystania na cele spoleczne, bo jest to
nieruchomoSC, na ktbrej moina zarobiC spore Srodki finansowe. Natomiast pochylajqc siq
z szacunkiem dla rdinego rodzaju inicjatyw, szukamy rozwiqzania, ktore byloby przynajmniej
w czqSci satysfakcjonujqce dla spolecznoSci lokalnej. Jeieli dzisiaj Jadwisin dysponuje szerokq
b a q infrastrukturalno- terytorialnq, m6wiq o terenie szkoly, naprawdq nie stoi nic na
przeszkodzie, aby wydzieliC z tego terenu potrzebnq dzialkq czy czeSC dzialki po to, aby byla
otwarta, chociai szkola i cale otoczenie szkoly jest otwarte. Dzisiaj szkola lqcznie z terenem
OSrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie zajmuje ponad 2 ha, czqsto jest wiele obszarbw,
ktbre nie da siq w inny sposob wykorzystaC a mogq by6 wykorzystane wlainie na potrzeby
solectwa. Jest to kwestia dobrej woli, okreilenia swoich potrzeb. Uwaiam, i e istnieje taka
mozliwoSC.
Pahstwo operujecie funduszem soleckim, ale tak naprawdq jest to budzet gminy. Chodzi o to,
aby nie tworzyC w solectwie dw6ch oSrodk6w. Mamy w Jadwisinie jeden obszar, jest jeden
gospodarz. Nawet jeSli powstanie kolejna inicjatywa, powinno siq to by6 w rarnach pewnego
wsp6lnego terenu i wsp6lnego gospodarza. Jest inicjatywa spoleczna i moina jq osadziC
niekoniecznie na nieruchomoSci, o kt6rej dzisiaj m6wimy."

Pani Katarzyna Bulynko
,,Zdajemy sobie sprawq, i e Srodki z funduszu soleckiego to Srodki wydzielone z budzetu gminy.
Decydujqc na zebraniu wiejskim o tym w jaki spos6b wydajemy te Srodki, bierzemy pod uwagq,
ze o tym decydujemy i mamy to co chcemy. Jednak z tego wszystkiego korzystajq wszystkie
osoby, ktore korzystajq z terenu OSiR czy chodzq do szkoly. Nie mozna powiedzieC, i e my
robimy to wszystko tylko dla siebie. Korzystajq z tego wszystkie dzieci, kt6re c h o d q do szkoly.
Jest wiele firm, ktcire zglaszajq sie z proSbq o udostqpnienie pomieszczen w szkole na
prowadzenie zajqC, m.in. nauki jezyka czy tanca. Mimo, ze budynek szkoiy jest duzy, istniejq
w tej chwili problemy z wolnymi pomieszczeniami. Trzeba przewidzieb rowniez to, ze kiedyS
bqdq potrzebne pomieszczenia, ktore kiedyS gmina bqdzie mogla wydzieriawik firmie, kt6ra
bqdzie chciala prowadziC zajqcia dla dzieci. Takiego miejsca tei nie ma."
Wiceprzewodniczqcy Rudy Jdzef Lutomirski
,,Pan Burmistrz jasno. okreilil i trzeba podchodziC powainie do inicjatywy mieszkahcbw.
Wydaje mi siq, i e gmina w taki spos6b. Propozycja Pana Burmistrza, ieby na terenie szkoly,
kt6ry jest w tej chwili rozbudowywany, spr6bowaC zrealizowaC Pahstwa potrzeby. Dobrze, ze
mieszkaricy definiujq wiele potrzeb. Wplynqly wnioski, rowniei od mieszksllic6w Stasiego
Lasu dotyczqce przebudowy parkingu i sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Jadwisinie. Musimy pochyliC sie nad tymi potrzebami, sq to bardzo istotne rzeczy, szkola ma
coraz wiqcej ucmidw. W zwiqzku z tym musimy okreSliC co jest bardziej potrzebne
i realizowaC wszystkie potrzeby.

Podjqcie uchwaly o przemaczeniu dzialki na sprzedai nie oznacza, i e bqdzie ona od razu
sprzedana. Pochylamy siq nad Pahstwa wnioskiem. Proszq Pana Burrnistrza, aby w ramach
rozbudowy szkoly rozwazyC mozliwoSC realizacji zarnierzeh solectwa."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki nr 5 1/12 polozonej
w obrqbie Jadwisin, gm. Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 8 glosach za, 1 glosie przeciw
i 4 glosach wstrzymujqcych (zaiqcznik nr 5).
3.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie upowainienia Burmistma Miasta i Gminy
Serock do zloienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ~rodowisko2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska,
w tym adaptacja zmian klimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno-iciekowa
w aglomeracjach, przyjecia do realizacji przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: pmebudowa systemu kanalizacji w Zegnu oraz
budowa wodociqgu w Serocku ul. Chrobrego", akceptacji zaloionych w Studium
Wykonalnoici plan6w taryfowych wraz z ewentualnq wieloletniq prognozq doplat do
taryf
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Do kohca stycznia mamy zamiar zloiyC kolejny wniosek o dofinansowanie ze irodk6w
zewnetrznych na budowq kanalizacji w Zegrzu. Projekt jest juz przygotowany. Jednym
z warunk6w formalnych jest podjqcie przesz Rade Miejskq uchwaly w sprawie upowainienia
burmistrza do ubiegania siq o te Srodki."
Radna Boiena Kalinowska
,,Czy w projekcie jest uwzgledniona ul. Chrobrego oraz pozostale ulice?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Talc. Do tego projektu dolqczarny r6wniez budowq wodociqgu w Serocku w obrqbie
ul. Chrobrego, ul. K. Wielkiego, ul. Wl. Lokietka, ul. B. srnialego i ul. Polnej."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie upowainienia Burmistrza Miasta i Gminy
Serock do zloienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ~rodowisko2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska,w tym
adaptacja m i a n klimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach,
przyjqcia do realizacji przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w grninie
Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku
ul. Chrobrego", akceptacji zaloionych w Studium Wykonalnoici planow taryfowych wraz
z ewentualnq wieloletniq prognozq dopiat do taryf.
W glosowaniu
Projekt uchwaiy zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za i 2 glosach
wstrzymujqcych (zdqcznik nr 6).

4.

Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego
w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2016 roku

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Od lat na podstawie porozumienia przejqliSmy od Starostwa Powiatowego bieece utrzymanie
dr6g powiatowych w wymiarze letnim, w tym koszenie poboczy, wycinki drzew i krzewow,
sprzqtanie. Dochodzi do tego r6wniei zimowe utrzymanie ciqg6w pieszych oraz pieszorowerowych."
Radny Slawomir Osiwala
,,Jaka kwota zostanie przeznaczona ze strony Starostwa Powiatowego na bieiqce utrzymanie
dr6g powiatowych?"
Burmistrz Sylwester Sokolizicki
,,Jest to kwota 155.000~1."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego
w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g powiatowych w 20 16 roku.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 7).
5.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
6.
Rozpatnenie projelctu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku

Skarbnik Monika Ordak
,,Przedstawione w projekcie uchwaly zmiany powodujq zwiqkszenie dochodow o kwotq
384.04721, natoiniast wydatki zwiqkszamy o kwotq 289.63021, co powoduje zmniejszenie
deficytu budzetu o kwotq 94.41721.
JeSli chodzi o stronq dochodowq, wprowadzamy dotacjq otrzymanq z Powiatu Legionowskiego
na biezqce utrzymanie drog powiatowych w wysokoSci 155.000zl
OtrzymaliSmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizacjq
prograrnu ,,Umiem plywa? w wysokoici 15.000~1.Jest to program skierowany do uczni6w
klas trzecich szk61 podstawowych.
Wprowadmy Srodki w wysokoSci 2 14.04721w zwiqzku z odzyskaniem podatku od towar6w
i uslug, zwiqzanych z realizacjq zadan inwestycji wodociqgowych w 201Or.
Po stronie wydatkow, przekazujemy do Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej
dotacjq otrzymanq z Powiatu Legionowskiego na bieiqce utrzymanie drog powiatowych.
Zabezpieczan~y Srodki na dalszq kontynuacjq planow zagospodarowania przestrzennego.
W zwi&u ze zmianq przepisow prawa wodnego nie uzyskaliSmy wszystkich wymaganych
dokumentow. W zwiqzku z powyiszym planujemy zwiqkszyk Srodki na 2016r., aby moc
realizowak te zadania.

RozliczyliSmy Srodki uzyskane z tytuh wydawanych zezwolen na sprzed& napoj6w
alkoholowych. ZamknqliSmy siq nadwy&q w wysokoSci 40.400~1.Zgodnie z przepisami
zabezpieczamy te Srodki na zadania zwiqzane z realizacjq programu pi-zeciwdzialania
alkoholizmowi i narkomanii."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednoglognie (zalqcznik
nr 8).
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmfan w budzecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 9).

7.
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie zarzqdzenia poboru
podatkdw: rolnego, leinego, od nieruchomolci, oplaty targowej, oplaty miejscowej
w drodze inkasa, okreilenia inkasentdw i wysokolci wynagrodzenia za inkaso

Skarbnik Monika Ordak
,,Proponujemy zmianq zalqcznika do uchwaly, okreSlajqcego inkasent6w oplaty miejscowej, sq
to oSrodki szkoleniowo-wypoczynkoweznajdujqce siq na terenie gminy. W zwiqzku z tym, ze
trzy oirodki zmieniiy swojq n m q , dokonujemy odpowiednich zmian w zalqczniku do
uchwaly."
Radny Slawomir Osiwala
,,W zalqczniku do uchwaly jest wskazany podrniot- Hotel Warszawianka Centrurn Kongresowe
Sp. z 0.0. w Jachrance. W Zegrzu znajduje siq Palac Zegrzynski, ktory naleiy do Hotelu
Warszawianka. Czy jest to traktowane jako jeden podmiot?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Jest to jeden podmiot, kt6ry pobiera oplatq miejscowq."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zarqdzenia poboru
podatk6w: rolnego, leSnego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej
w drodze inkasa, okreSlenia inkasent6w i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 10).

8.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do Stowanyszenia o namie
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
Kierownik Referatu KS Beata Roszkowskn

,,W ramach realizacji projektu zwiqzanego z utworzeniem Izby Pamieci Tradycji Rybackich
w Serocku powstanie w jednej z sal Informacja Turystyczna. ChcielibySmy jq utworzyC zgodnie
z obowiqzujqcym w Polsce systemem Informacji Turystycznej. Kaidy punkt Informacji
Turystycznej podlega certyfikowaniu, kt6rego dokonuje Mazowiecka Regionalna Organizacja
Turystyczna. W zwiqzku z tym, i e w przyszlym roku planujemy otwarcie Izby Pamiqci oraz
Informacji Turystycznej, postanowiliimy skierowad do Paristwa projekt uchwaly w sprawie
przystqpienia do stowarzyszenia Mazowiecka Regionalna Organizacja Twystyczna.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna powstala w 2006r. jako organizacja
pozarqdowa zrzeszajqca organizacje pozarzqdowe i catq branie turystycznq oraz osoby
fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w wojew6dztwie mazowieckim. Obecnie MROT
zrzesza ponad 80 podmiotbw. Z najblizszego naszego otoczenia tylko Starostwo Powiatowe
w Legionowie naleiy do MROT.
MROT jest organizacjq aktywnq i dynarnicznie dzialajqcq na rzecz wspierania rozwoju
turystyki w rejonie mazowieckim. Jest r6wniez integratorem wszelkich inicjatyw pro
turystycznych, najwainiejszym i podstawowym partnerem wspierajqcym dla samorzqdow,
b r a y i organizacji pozarqdowych, przede wszystkich lokalnych organizacji turystycznych
oraz podstawowym irodlem informacji o moZliwoiciach rozwoju turystyki i irodlach ich
finansowania. MROT w swojej dzialalnoici koncentruje siq. na wdrazaniu systemowych
rozwi@ w zakresie: produktow turystycznych, jest mowa o szlakach turystycznych- Serock
naleiy w tej chwili do dw6ch szlak6w turystycznych, kt6re stworzyl MROT: Szlak Ksiqzqt
Mazowieckich i Szlak Bitwy Warszawskiej 1920. Kolejnym dzialaniem, na ktorym koncentruje
siq MROT sq szkolenia i warsztaty dla os6b zajmujqcych siq turystykq. MROT zajmuje sie
r6wniei marketingienl, czyli popularyzacjq regionu mazowieckiego i poszczegolnych jego
czqici. Zajmuje sie rbwniei dzialaniaini na rzecz rozwoju informacji turystycznej na
Mazowszu. Waznym atutem dzialali MROT jest wspieranie wspblpracy ze wszystkimi
podmiotarni, kt6re przystqpiq do tej organizacji. Wainym obszarem funkcjonowania MROT
jest promowanie walor6w, atrakcji, produkt6w turystycznych regionu mazowieckiego, co
przyczynia siq do wzrostu liczby turystbw, pozwalajqcych na osiqganie korzyici gospodarczych
i spolecznych.
Zgodnie z uchwalq MROT w sprawie wysokosci rocznych skladek czlonkowskich i wpisowego
oraz zgodnie z przewidzianymi dla gmin do 25 tysiecy mieszkaric6w oplatarni, koszt
przystqpienia Miasta i Gminy Serock do MROT wyniesie lqcznie 4.000~1, natomiast
jednorazowa roczna skladka bedzie wynosiC 3.50021.
Przystqpienie do MROT w roli czlonka zwyczajnego pozwoli na korzystanie z pomocy
organizacyjno- technicznej oraz poradnictwa MROT. Wszystkie szkolenia organizowane przez
MROT sq szkoleniami na bardzo wysokim poziomie. W ramach poniesionych kosztow za
czlonkostwo, udziak we wszystkich szkoleniach jest bezplatny. Dzieki czlonkostwu gmina
Serock bedzie aktywnie uczestniczyd w kreowaniu mazowieckich produktow turystycmych,
tworzeniu szlakow oraz wydawaniu kampanii promocyjnej dla calego regionu. Poza tym
bedziemy mogli korzystad ze wszystkich narzqdzi promocyjnych- stron internetowych,
newsletterbw, wydawnictw stalych i cyklicznych. Ponadto sq organizatorarni spotkan
z dziennikarzami. W ramach uczestnictwa w MROT bralibyimy udzial w targach na terenie
kraju i zagranicq nie ponosqc wiekszych kosztow z tego tytulu, nasza gmina bylaby
promowana w ramach ogblnej promocji Mazowsza i produkt6w oraz szlak6w turystycznych,
ktbre promuje MROT.

MROT jako stowarzyszenie wystqpuje rowniez do instytucji, kt6re pomagajq tworzyd szlaki
turystyczne, produkty turystyczne, pozyskuje na to Srodki zewnqtrzne. Przynaleinodk do
MROT pomala na uczestnictwo we wszystkich realizacjach projektow prowadzonych przez
Mazowieckq Regionalnq Organizacjq Turystycznq."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Wystqpujemy do Pahstwa z projektem uchwaly w tyrn momencie, poniewai w marcu jest
zgromadzenie czlon6w MROT i tylko raz w roku przyjmuje siq nowych czlonkow do
stowarzyszenia."
Radny Sla womir Osiwala
,,Ile gmin nalezy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej?",

,

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska
,,W tej chwili do MROT nalezy 80 czlonk6w. Do MROT mogq nalezek samorzqdy, organizacje
pozarzqdowe, osoby prywatne itd."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostd zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloknie (zalqcznik
nr 11).

9.
Rozpatrzenie projektu uchwaky w sprawie nabycia czqSci dzialki nr 1111294 polozonej
w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Sq miejscowoSci, ktore majq problem z zagospodarowaniem nieruchomoici, ale sq r6wniez
miejscowoSci pozbawione nieruchomoSci gminnych. Taka sytuacja jest w Zegrzu. Przypomnq,
ze starania gminy od lat, aby przejqC pewne nieruchomoici od Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej sq bez finaiu. Problem braku przestrzeni publicznej w Zegrzu, gdzie moina
byloby realizowak pewne funkcje publiczne jest Paristwu many od /at. Stqd tez wystqpilem do
wojska, aby wypowiedzialy siq w kwestii odiqczenia czqSci dzialki zlokalizowanej wok01
dawnej wojskowej administracji koszar, obecnie wok61 domu parafialnego. W zwiqzku
z powyzszym wystqpilem do instytucji wojskowych. Wojsko zaciqgnqlo opiriie od Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego oraz Centrurn Szkolenia LqcznoSci i Informatyki i iadna z tych
instytucji nie widziala przeciwwskazan, aby czqSC dzialki przekazak na rzecz gminy. W celu
podjqcia dalszych czynnoSci niezbqdna jest uchwala Rady Miejskiej w tym zakresie."
Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Jest to teren zamkniqty, w zwiqzku z tym potrzebna jest uchwala intencyjna, aby moina ten
teren uruchomik i przekazak gminie. Dzialka zostanie przeznaczona na urzqdzenie placu
rekreacyjno- sportowego. Druga czqSC dzialki, kt6rq zamierza przejq6 gmina stanowi
urzqdzony parking. Dla celow placu rekreacyjno- sportowego parking na pewno bqdzie
niezbqdny. Dzialka stanowi lqcznq powierzchniq 0,29ha.
NieruchomoSC zostanie przekazana w formie darowizny."

Wiceprzewodniczqcy Rndy Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nabycie czqSci dzialki nr 1111294 poloionej
w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 12).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin nazwy
ul. Owocowa

Kierownik Referatu GP Ceznry Parzycltowski
,,Uiytkownicy wieczySci drogi wewnqtrznej bqdqcy jednoczeinie wlaScicielami nieruchomoici
przyleglych do drogi poloionej we wsi Dosin wystqpili z wnioskiem o nadanie nazwy
ul. Owocowa. Przedmiotowa dzialka jest wiasnoSciq Skarbu Pahstwa. W zwiqzku z powyzszym
zwr6ciliimy siq do Starosty Legionowskiego o wyraienie zgody na nadanie zaproponowanej
nazwy. Otrzymaliimy zgodq na nadanie drodze nazwy ul. Owocowa. W zwipku z powyzszym
wystqpujemy do Pahstwa z projektem uchwaly."
Wiceprzewodniczqcy Rndy Jdzef Lutomirski
Poddd pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin
nazwy ul. Owocowa.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 13).

11.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Zachodzqcego Slonca

Kierownik Referutu GI, Ceznry Pnrzycllowski
,,Dzialka nr 5112 poloiona w Serocku stanowi wsp6lwlasnoSC osob fizycznych. SzeSciu na
siedmiu wsp6lwlaScicieli zlozylo wniosek o nadanie drodze nazwy ul. Lawendowa.
Zaproponowana nazwy wystqpuje jui na terenie gminy Serock. W m i p k u z powyiszym
wsp6lwlaSciciele drogi zmienili propozycjq nazwy na ul. Zachodzqcego Slonca. Do pisma
dolqczyli ~Swiadczenie,w kt6rym jednomySlnie wszyscy wsp6lwlaSciciele drogi wyrazili
zgode na nadanie drodze zaproponowanej nazwy."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jo'zef L utomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Zachodzqcego Sionca.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 14).

12.
Sprawy r6ine

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Czy na terenie gminy Serock sq zlokalizowane nieruchomoici Skarbu Pahstwa, kt6re nie sq
we wladaniu innego podmiotu, ale sq bezpoirednio zarzqdzane przez Powiat Legionowski?
Kwestia dotyczy podatku od niemchomoici."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Sprawdzimy czy takie nieruchomoSci sq zlokalizowane na terenie gminy."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Chcialbym poinfomowak, ze od 1 stycznia we wspblpracy z gminq Serock Starostwo
Powiatowe umchomilo punkt nieodplatnej pomocy prawnej. Prawnik pelni dyiur
w poniedzialki od godz. 12 do 16 oraz w Srody od godz. 8 do 12."

B urmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Rozpoczqliimy dyskusje nad Strategiq Romoju Miasta i Gminy Serock na lhta 20 16-2025.
Chcialbym podziqkowak Pafistwu radnym za obecnoSC i aktywny udzial w konsultacjach.
Zwracarn siq do Pafistwa z proSbq o wypelnianie ankiet. Ankiety dostepne sq na stronie
internetowej oraz w siedzibie Urzqdu."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef L utomirski
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku posiedzenia, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl
wsp6lne posiedzenie komisji o godz. 17.40.

