
Protokdl nr 1/2016 
z XVII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 28 stycznia 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock Rynek 2 1. 
Pocqtek posiedzenia o godz. 14.30. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni softysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Ponsdek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokoh z XVI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miqdzy 

sesj ami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miedzy sesjami. 
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 upowainienia Burmistrza Miasta i Gminy 

Serock do zloienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska, 
w tym adaptacja zmian klirnatu, Dzialania 2.3 ~ o i ~ o d a r k a  wodno-hiekowa 
w aglomeracjach, przyjqcia do realizacji przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz 
budowa wodociqgu w Serocku ul Chrobrego", akceptacji zloionych w Studiurn 
Wykonalnoici plan6w taryfowych wraz z ewentualnq wieloletniq prognozq doplat do 
taryf. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 201 6 roku. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Grniny Serock w 20 16 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly zrnieniajqcej uchwalq w sprawie zarqdzenia poboru 
podatkbw: rolnego, leinego, od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej 
w drodze inkasa, okreilenia inkasentbw i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia czqici dzialki nr 1 1 11294 poloionej 
w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki nr 5 1/12 poloionej 
w obrqbie Jadwisin, gm. Serock. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin 
nazwy ul. Owocowa. 



18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy 
ul. Zachodzqcego Slonca. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli statutowej dzidalnogci OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za I pblrocze 
2015r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokoly Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej 
inwestycji objqtej planem zad& inwestycyjnych do wykonania w 2015r.- Budowa 
punktbw Swietlnych- Serock ul. Radziwilla. 

2 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 201 5r. 
22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 20 16. 
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
24. Sprawy rbine. 
25. Zamkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XVII sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitad Pana 
Burmistrza, zastqpcq Burmistrza, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, kierownikbw referatbw w Urzqdzie, kierownikbw i dyrektorbw jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witarn serdecznie 
Paristwa radnych oraz mieszk&cbw gminy obecnych na sali. 
Inforrnujq, ze w sesji bierze udzial 14 radnych (nieobecny radny Krzysztof Bolikowski), co 
stanowi quorum, przy ktbrym Rada Miejska moze obradowad i podejmowad prawomocne 
uchwdy." 

2. 
Przedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejszq sesjq Paristwo radni otrzymali porqdek obrad. Czy ktoS 
z P&stwa radnych chcidby zglosid propozycje zmiany porqdku obrad? Nie widzq zgloszen. 
Na pro4bq Pana Burmistrza chcialbym Paristwu zaproponowad m i a q  porqdku obrad 
polegajqcq na przesuniqciu punktu 14-Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usuniqcia naruszenia prawa i wprowadzeniu tego punktu jako punktu 7a. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku obrad polegajqcq na przesuniqciu punktu 14- 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia naruszenia 
prawa i wprowadzeniu tego punktu jako punktu 7a. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglognie. 

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



W glosowaniu 
Porzqdek obrad sesji zostal przyjqty przy 14 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjecie protokolbw z XVI sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treici protokolu nie zgloszono zadnych uwag. Czy kt02 z Panstwa radnych chcialby zglosiC 
uwagi do protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z powyzszym zgodnie ze statutem Miasta 
i Gminy Serock protok6l z XVI sesji Rady Miejskiej w Serocku zostal przyjqty." 

4. 
Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miedzy sesjami 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil wykaz pism, kt6re wplynqly do Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku 
w okresie rniqdzy sesjami (zalqcznik nr 4): 

LP- Wnioskodawca 

1. Agnieszka i Zbigniew 
Jaroch 

Trek6 pisma 

Wezwanie do usuniqcia nmszenia prawa- dot. 
uchwaly Nr 106/XI/20 15 Rady Miejskiej w Serocku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock- sekcja E, 
obejmujqcego obrqby: Dqbinki, Karolino, 
Ludwinowo Zegrzyriskie, Marynino, Stasi Las, powiat 
legionowski, woj. mazowieckie 

2. Wojewoda Mazowiecki Zawiadomienie o wszczqciu postqpowania 
nadzorczego- dot. uchwaly Nr 152/XV/20 15 z dnia 30 
listopada 201 5r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
okredlajqcego zasady handlu na targowisku miejskim 
przy ul. Rynek w Serocku 

3. Bunnistrz Miasta i Gminy Odpowiedi na wniosek radnego Krzysztofa 
Serock Boiikowskiego w zakresie zwiqkszenia wysokoSci 

oplaty za odbi6r odpadow komunalnych oraz koszt6w 
oplaty za wodq dla dzialkowicz6w 

4. Przewodniczqcy Komisji Inforrnacja o zakonczeniu prac nad wprowadzeniem 
dorainej wlaiciwej w zmian w Statucie oraz przekazanie projektu uchwaly 
zakresie oceny treici i w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i 
wprowadzenia m i a n  w Gminy Serock 
Statucie Miasta i Gminy 
Serock Slawomir Osiwala 

5. Radny Mariusz Rosinski Wniosek dotyczqcy infonnacji na temat wysokoici 
honorarium dla zespol6w muzycznych wystqpujqcych 
podczas imprezy ,,Lawina dobrej muzyki" w dniu 26 
listopada 201 5r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku 



6. Radny Mariusz Rosinski Wniosek dotyczqcy informacji na temat sieci 
internetowych dostqpnych dla mieszkaric6w i 
instytucji gminnych, jak rowniei sprzqtu 
komputerowego jakim dysponujq szkoly na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock 

7. Radny Krzysztof Wniosek dotycqcy godzin pracy Centrum Kultury i 
Borikowski Czytelnictwa w Serocku 

8. Przewodnicqca Komisji Pismo w sprawie przekazania sprawozdania z pracy 
Rewizyjnej Jolanta Komisji Rewizyjnej za 201 5 rok 
Kaczmarska 

9. Dyrektor Biura List posla Jana Grabca. W zalqczeniu: 
Poselskiego Posla Jana 1. wyliczenia skutk6w wprowadzenia kwoty 
Grabca wolnej od podatku w wersji z projektu 

Prezydenta Andrzeja Dudy 
2. Projekt ustawy Klubu Parlamentarnego PO z 

systemern rekompensujqcym dochody 
samorqdbw 

3. Zaproszenie na konferencjq ,,Zamach na 
edukacjq. Stop!" organizowanq przez Klub 
Parlarnentarny Platforma Obywatelska 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Pismo w sprawie przekazania projektow uchwal na 
Serock sesjq 

11. Rada Solecka Solectwa Pismo w sprawie sprzedaiy dzialki nr 5 1/12 poloionej 
Jadwisin w obrqbie Jadwisin, gm. Serock 

Poinformowal r6wnieZ o informacji na temat posiedzen Komisji Rady Miejskiej w okresie 
miqdzy sesjami (zalqcznik nr 5). 

5. 
Informacja Burmistna Miasta i Gminy Serock o dzialalnoBci miqdzy sesjami 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Dzisiaj po raz pienvszy otrzymacie Paf~stwo pisemnq informacjq Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock o dzidalno6ci w okresie miqdzy sesjami Urzqdu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek 
organizacyjnych Urzqdu Miasta i Gminy Serock (zalqcznik nr 6). 
Chcidbym podziqkowak wszystkim Panstwu obecnym na konsultacjach spolecznych 
dotyczqcych Strategii Rozwoju Gminy Miasta i Grniny Serock na lata 2016-2025. 
Dwukrotnie spotkdem siq z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad. Jest 
poczqtek roku i kaidy sklada jakiei deklaracje. Nie ulega wqtpliwoici, ze po wielu latach 
ciqikich rozmbw, sporow z Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Autostrad, pewne dzidania 
czy inwestycje mam nadziejq, ze ziszczq siq w tym roku. Mam slownq deklaracjq, i e  
rozwiqzany zostanie problem przystanku i zatoki w Lasze. Zostanie w tym roku przebudowane 
skrzyzowanie (rondo) w Dqbem. Pochylaliimy siq r6wniei z Generalnq Dyrekcjq Drog 
Krajowych i Autostrad nad drogq krajowq 62- skrzyzowanie w Szadkach, skrzyiowanie do 
Izbicy i Jachranki (skrzyzowanie w lesie). Dzisiaj na skrzyzowaniu w Szadkach odbyl siq audyt, 



zostaly podjqte wsp6lne ustalenia. Mamy pozytywnq informacjq odnoSnie dalszej przebudowy 
drogi krajowej nr 61. Wiecie Paristwo, ze Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 
rozpocmie modernizacjq drogi krajowej nr 61 od wiaduktu w Legionowie w kierunku 
miejscowoSci Michal6w- Reginow. ChcielibySmy, aby ta droga zostala przebudowana do ronda 
w Zegrzu. Wszystko wskazuje na to, ze bqdzie kontynuacja przebudowy tej drogi. Wr6cimy 
rbwniez do przebudowy skrzyzowania na drodze nr 61 w kierunku Dqbego. 
Marny jui wstqpnq informacjq o sytuacji finansowej gminy za 2015r. Pomimo r6inych 
perturbacji, zarnykarny rok 20 15 z dobrym wynikiem. Udalo siq rozliczyC wiqkszoSC inwestycji 
finansowanych ze ir6del zewnqtrznych. Zostala wypracowana nadwyzka budzetu w wysokoSci 
542.000zl." 

6.  
Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Marek Biliriski 
,,W jaki spos6b bqdq roznoszone w tyrn roku decyzje w sprawie wymiaru podatku?" 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Na sesji w listopadzie ubieglego roku zadalem pytanie dotyczqce biegajqcego psa na terenie 
Yacht Clubu w Jadwisinie. Niestety sytuacja siq powtarza. W zwiqzku z tyrn chcialbym zapytaC 
co zostalo zrobione w tyrn temacie? Proszq r6wniei o kolejnq intenvencjq, poniewai pies nadal 
tam biega i uniemozliwia odpowiednie i spokojne korzystanie z tych tras." 

7. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,W grudniu w porqdku obrad sesji by1 umieszczony projekt uchwaly w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B. Wystqpilem do Pahstwa, aby 
zdjqC z porzqdku obrad ten projekt uchwaly, poniewai rownolegle trwaly w tyrn czasie 
w Sejmie bardzo intensywne prace dotyczqce zapisow w ustawie prawo wodne zwiqanych 
z terenami zalewowymi. Ustawa zostala podpisana. Przed uchwaleniem i podpisaniem ustawy 
mieliSmy nadziejq, ze zmiana pozwoli na rozwiqzanie problemu, o ktorym m6wimy od paru 
tygodni. Jednak kiedy zmiana ustawy zostala opublikowana, okazalo siq, ze dla nas nie ma 
wiqkszego maczenia poza jednym, i e  obowiqek ujqcia w planach zagospodarowania 
przestrzennego terenow zalewowych z 30 miesiqcy zostal terminem nieograniczonym. 
Pochylilihmy siq po raz kolejny nad tyrn obszarem i doszliSmy do wniosku, ze biorqc pod uwagq 
przepisy prawa- zmianq tylko i wylqcznie prawa wodnego bez zmian w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nic pozytywnego nie mozemy zrobiC w tej materii. 
W z w i e u  z tyrn wystqpujq do P&twa z projektem uchwaly, poniewai ponad rok czekamy 
na przyjqcie tego planu i wstrzymujemy inwestorbw, kt6rzy czekajq na uchwalenie planu. 
PodjqliSmy rowniez dzialania zmierzajqce do potwierdzenia naszych decyzji w tyrn zakresie. 
KonsultowaliSmy projekt planu z Departamentem Polityki Przestrzennej w Ministerstwie 
Ronvoju, z Regionalnym Zarzqdem Gospodarki Wodnej, jak r6wniez nadzorem prawnym 
Wojewody Mazowieckiego. Wszystkie te instytucje potwierdzily nasz tok mySlenia, i e  zmiana 
ustawy prawo wodne nic nie wnosi w naszym przypadku. Stqd tez m a c a m  siq do Pafistwa 
z proSbq o przyjqcie tej uchwaly. SpotkaliSmy siq rdwniei na indywidualnym spotkaniu z jednq 
z wlaScicielek nieruchomoici polozonych na terenach zalewowych, pr6bowaliSmy 



wytlurnaczyk, i e  pomimo chqci kompromisowego rozwipania tego problemu, obowiqzujqce 
prawo jest dla nas nadrzqdne." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Ustalenia planu dotycqce przedstawionego obszaru zostaly jui ombwione na wczeSniejszych 
posiedzeniach. Chcialbym zglosiC w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkq do treSci 
uzasadnienia do projektu uchwaly. W dniu dzisiejszym treSC zmiany zostala przekazana 
Paristwu radnym. 
Na stronie 3 uzasadnienia zdania rozpoczynajqce siq od wiersza 1 1 o nastqpujqcej tregci: 
,,Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wdjt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiqzany jest okres'lit obowiqzkowo w projekcie 
m.p.2.p. granice m. in. obszardw szczegdlnego zagroieniapowodziq. Wzwiqzku z czym, ustawa 
o planowaniu nie znosi obowiqzku umieszczenia terendw zalewowych w projektach 
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, poniewai nie nastqpiia zamiana 
przedmiotowej ustawy. Reasumujqc powyisze, wdjt, burmistrz albo prezydent miasta nadal 
obligowany jest do umieszczania granic obszardw zagroienia powodziowego w projektach 
m.p.z.p. z uwagi nu fakt, i i  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 szczegblnego zagroienia powodzig W zwipku z czym, ustawa 
o planowaniu nie znosi obowiqzku umieszczenia teren6w zalewowych w projektach 
miejscowych planbw zagospodarowania przestrzennego, poniewai nie nastqpila zamiana 
przedmiotowej uchwdy. Reasurnujqc powyisze, w6jt, burrnistrz albo prezydent miasta nadal 
obligowany jest do umieszczania obszar6w szczegblnego zagrokenia powodziq w projektach 
m.p.z.p. z uwagi na fakt, ik nie dokonano zrnian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspblnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwdy w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar By powiat 
legionowski, woj. mazowieckie wraz z autopoprawkq do uzasadnienia projektu uchwaly zostal 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie autopoprawkq do treSci uzasadnienia do projektu uchwaly. 

W glosowaniu 
Autopoprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Grniny Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B : 

1. blqdnie ustalono granice obszaru szczeg6lnego zagroienia powodziq 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B : 

1. blqdnie ustalono granice obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodziq 

- uwaga zostaka nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. zaktualizowaC granice obszaru szczeg6lnego zagrozenia pa- -------- ------- 
zmienlc przeznaczenie dzialki na mieszkaniowo- uslugowq 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdniona, przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. brak zgody na zmianq przeznaczenia dzidek z zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na zabudowe uslugowq oraz tereny zadrzewieri i zakrzewien 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdniona, przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. w trakcie wyloienia studium zglaszane byly uwagi do tego dokumentu, kt6re zostaly 
aprobatq, ze dotychczasowa funkcia m i e s z k m i w ~ t a n i e  a a c k o w w  - - - - - 

- - - - - - - 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Grniny Serock 
wniesionq do projektu rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. brak zgody na wprowadzenie na obszarze 516 nieruchomoici teren6w zalewowych 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 3 glosach wstrzymujqcych. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Bumistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. w trakcie wylozenia w 2014r. obszar teren6w zalewowych na dzialkach byl o wiele 
mniejszy niz w obecnym projekcie 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 giosach za i 3 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 
..................... 

1. brak zgody na wprowadzenie teren6w zadrzewien i zakrzewien w miejscach zagroienia 
powodziowego, obnizenie wartoSci nieruchomoSci 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. na dzidkach wprowadzono obszary zagroienia powodziowego 
brak zgody na wprowadzenie teren6w zadrzewieli i zakrzewien, 
obniienie wartogci nieruchomoici 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 
..................... 

1. wniosek o nie wprowadzanie na dzialkach obszarbw zagrozenia powodziowego 
wniosek o zachowanie dzidki nr 75 jako budowlanej, 
obnizenie wartoSci nieruchomoici 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 3 glosach wstrzymujqcych. 
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burrnistrza Miasta i Grniny Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. wydzielenie odrqbnej strefy przylegajqcej bezpoSrednio do ul. Pultuskiej oraz nadanie 
jej szczeg6lnych warunk6w w zakresie zabudowy mieszkaniowej i prowadzenia uslug 
(co najrnniej w zakresie terenu MNAJ5) 



- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 13 glosach za i 1 glosie wstrzyrnujqcym. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

I. zrnniejszenie liczby miejsc parkingowych dla dzialalnoSci gospodarczej (handlu 
detalicznego i gastronomii) do 1 m. p. na kaide 60m2 i minimum 2 m. p. na dzialke 

zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla dzialalnogci gospodarczej innej niz w pkt 
b) do 1 m. p. na kaide 100m2 i minimum 2 m. p. na dzialkq 

umozliwienie wskazania miejsc parkingowych w innych strefach planu (np. now0 
powstalych wzdhz ulic y Puhskiej ) 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. umoiliwienie budowy do 4 kondygnacji nadziemnych i wysokoSci do 15m 

- uwaga zostala nieuwzgledniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglednionq przez Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B : 

1. zmiana pararnetrdw i wskainik6w dla budynkow garaiowych i gospodarczych- do 2 
kondygnacji nadziemnych i wysokoSci zabudowy do 9,O m 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. zmniejszyk minimalny wskainik powierzchni biologicznie c z y ~ e j  do 10% 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. umoiliwienie budowania budynkow w linii, przylegajqcych do siebie Scianami 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 giosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. ewentualne wprowadzenie obostrzeli w zakresie koloru elewacji 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie wraz z przyjqtq autopoprawkq. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 9 glosach za, 1 glosie przeciw i 4 glosach wstrzymujqcych 
(zalqcmik nr 7). 

7a. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wezwania do usuniqcia naruszenia prawa. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zwracalem uwagq na tq kwestie przy przyjmowaniu rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock- sekcja E. Chcq zwr6ciC jeszcze raz uwagq, i e  debatujemy nad 
romiqzaniami, ktore teoretycznie mogq kaidego z obywateli tej gminy dotknqd. Wlasnym 
dzialaniem, wlasnymi rozstrzygniqciami narzucamy pewien schemat rozwi@, kt6re wchodzq 
w zakres wlasnoSci w wiqkszym zakresie. Z uwagq przeczytalem skargq osob, kt6re jq zlozyb. 
Trudno nie mieC wqtpliwoSci, jeili faktycvlie ludzie nabyli nieruchomoSC zapewne z planem 
na jej eksploatacjq, majqc SwiadomoSC tego, ze niesie to ze sobq potencjalne korzySci 
ekonomiczne, kt6re mogliby uzyskaC. W praktyce na skutek naszej decyzji nie mogq tego 
zrobiC. Chcialbym, abySmy w takich sytuacjach zachowywali stricte indywidualne podejicie. 
Zakiadam, i e  decyzja, ktora nas doprowadzila do wprowadzenia tego zakazu, byla 
podyktowana nie tylko wzglqdami o charakterze formalnym, ale r6wniei pewnq historiq 
prowadzenia dzialalnoici o zbliionym charakterze w tym rejonie. Narn pozostaje kwestia tego 
czyje racje zwyciqiajq w naszym stanowisku. Doskonale to rozumiem. 



Chcialbym, abySmy siq zanadto nie dziwili tego typu reakcjom. Najlatwiej mi odnaleik siq 
w tej sytuacji w taki sposob, i e  najlepiej byloby, aby niezaleiny sqd rozstrzygnql jak w istocie 
jest." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 166/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia naruszenia prawa. Zgodnie 
z $1 nie uwzglqdnia siq wniesionego wezwania do usuniqcia naruszenia prawa dotycqcego 
uchwaly Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 20 15 r. 

W giosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 13 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcmik nr 8). 

8. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie upowainienia Burmistna Miasta i Gminy 
Serock do zloienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska, 
w tym adaptacja zmian Mimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa 
w aglomeracjach, przyjqcia do realizacji przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz 
budowa wodociqgu w Serocku ul Chrobrego", akceptacji zloionych w Studium 
WykonalnoSci plan6w taryfowych wraz z ewentualnq wieloletniq prognozq doplat do 
taryf 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wystqpujemy do Pakstwa z inicjatywq uchwalodawcq w sprawie upowainienia Burmistrza 
do zloienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko na zadanie zwipane z przebudowq kanalizacji sanitarnej w Zegrzu wraz 
z budowa, wodociqgu w Serocku ul. Chrobrego. Uchwala jest niezbedna do zlozenia wniosku." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,Na wspdlnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej przedstawiony projekt uchwaly 
zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 167/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 20 16 r. w sprawie upowainienia Burmistrza Miasta i Gminy Serock do zlozenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach Prograrnu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 
2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, 
Dzialania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach, przyjqcia do realizacji 
przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa 
systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku ul Chrobrego", akceptacji 
zloionych w Studium WykonalnoSci planow taryfowych wraz z ewentualnq wieloletniq 
prognozq doplat do taryf. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 9). 



9. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie pnejqcia zadania Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 2016 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Przyldadem lat ubieglych wystqpujemy do Panstwa z projektem uchwaly w sprawie przejqcia 
zadania Powiatu Legionowskiego polegajqcego na bieiqcym utrzymaniu dr6g powiatowych 
znajdujqcych siq na terenie gminy. Bieqce utrzymanie bqdzie polegalo na koszeniu poboczy, 
wycince zakrzaczen, jak rbwniei zimowym i letnim utrzymaniu ciqg6w pieszych i pieszo- 
rowerowych. Kwota dofinansowania zaproponowana przez Powiat Legionowski wynosi 
155.000~1, czyli jest na poziomie lat ubieglych." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie 
przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieiqcego utrzymania dr6g kategorii 
powiatowej w 201 6 roku zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwalq Nr 168/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie przejqcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieiqcego 
utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 201 6 roku. 

W glosowaniu 
Uchwa1a zosta1a przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 10). 

10. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

11. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Poproszq Paniq Skarbnik o lqczne om6wienie dw6ch projektbw uchwal." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Przedstawione w projekcie uchwaly zmiany powodujq zwiqkszenie dochodow o kwotq 
384.04721, natomiast wydatki zwiqkszamy o kwotq 289.630A, co powoduje zmniejszenie 
deficytu budietu o kwotq 94.41721. 
JeSli chodzi o stronq dochodowq, wprowadzamy dotacjq otrzymanq z Powiatu Legionowskiego 
na bie3ce utrzymanie dr6g powiatowych w wysokoSci 155.000~1 
Gmina zloiyla deklaracjq korekt VAT za 2010r. i otrzymala zwrot srodk6w wysokoici 
21 4.04721. 
OtrzymaliSmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizacjq 
programu ,,Umiem plywaC" w wysokoici 15.000zl. 
Po stronie wydatkbw, przekazujemy do Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej 
dotacje otrzymanq z Powiatu Legionowskiego na bieiqce utrzymanie dr6g powiatowych. 
RozliczyliSmy Srodki uzyskane z tytuh wydawanych zezwolen na sprzedai napojow 
alkoholowych. ZamknqliSmy siq nadwyzkq w wysokosci 40.400~1. Zgodnie z przepisami 



zabezpieczarny te Srodki na zadania zwipane z realizacjq programu przeciwdzialania 
alkoholizmowi i narkomanii. 
Zabezpieczamy Srodki na dalszq kontynuacjq plan6w zagospodarowania przestrzennego. 
W zwiqiAu ze zmianq przepis6w prawa wodnego nie uzyskaliimy wszystkich wymaganych 
dokument6w. W zwiqzku z powyzszym planujemy zwiqkszyC Srodki na 2016r., aby m6c 
realizowak te zadania. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dostosowaniem strony dochodowej i wydatkowej do 
wprowadzonych zmian w budzecie." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz projekt 
uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku 
zostaly rozpatrzone i zaopiniowane pozytywnie." 

Radny Mariusz Rosinski 
,,Chcialbym odnieiC siq do programu ,,Plywarn na 6". Jestem bardzo zadowolony z tego, i e  
udalo siq pozyska6 dodatkowe Srodki. Jest to program przeznaczony dla uczni6w Mas 111 szkoly 
podstawowej i bqdzie trwal przez okres 5 miesiqcy. Kazde dziecko raz w tygodniu bqdzie mialo 
mozliwoiC nauki plywania. Jak jest to waina urniejqtnoS6 dla zdrowia, zdajq sobie Pahshvo 
z tego sprawq. MySlq, i e  jest to bardzo dobra inwestycja w przyszloSC. Chcialbym jednak, 
abySmy w tq przyszloS6 inwestowali dluiej a nie tylko przez okres 5 miesiqcy. Jako radni 
powinniSmy wnioskowak do Pana Burrnistrza, aby program zwipany z naukq plywania dla 
uczni6w urnieSciC w uchwale budzetowej w latach nastqpnych. Na pewno Komisja Kultury, 
OSwiaty i Sportu zajmie siq tym tematem. Dociera do mnie bardzo duio infonnacji, i e  rodzice 
sq bardzo zainteresowani, aby dzieci w szkole uczyly siq plywak. Jest to program, kt6ry 
obejmuje wszystkie dzieci z terenu naszej gminy. Nie sq to duie koszty, poniewai udzial 
wlasny gminy wynosi 28.000d. Gdybyimy zwiqkszyli te Srodki dwukrotnie, mamy dla jednej 
klasy przez rok naukq plywania raz w tygodniu, realizujqc ten program na takiej zasadzie. 
Chcialbym, aby ten program byl kontynuowany. 
Co spowodowalo, ze programem sq objqci tylko uczniowie klas III? Dlaczego otrzymaliimy 
niisze dofinansowanie nii gmina Wieliszew, kt6ra uzyskala 60.000~1. Czym jest to 
spowodowane? Z budietu szkoly podstawowej w Serocku zostaly przeznaczone Srodki na 
dodatkowe wynagrodzenie roczne. Proszq o dodatkowe wyjainienie." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Programem zostaly objqte klasy 111, poniewai Ministerstwo oglosiio konkurs na naukq 
plywania, w tej kategorii mieszcq siq klasy 1-111. UznaliSmy, ze koncentrujemy siq na klasach 
111, poniewai one majq niepowtarzalnq szansq, w nastqpnej edycji nie bqdq mogli bra6 udzidu. 
Natomiast bqdziemy mogli m6wiC o kontynuacji programu, koncentrujqc siq na klasach I i 11, 
jeSli Ministerstwo w dalszym ciqgu bqdzie kontynuowalo naukq plywania, poniewai co roku 
Ministerstwo podejmuje roinorodne dzialania. 
ZaloiyliSmy taki program, ktory organizacyjnie i finansowo bylby mozliwy do realizacji 
w dobrym standardzie dla ucznia, aby dziecko jeidzilo raz w tygodniu na basen, 
systematycznie, aby okres 5 miesiqcy przelozyl siq na okreSlone rezultaty. W zwiqzku z tym 
zaproponowaliimy, ze bqdq to klasy I11 ze wszystkich szk6l podstawowych z terenu gminy 
Serock. WnioskowaliSmy o kwotq 18.800~1, Ministerstwo przyznalo nam dofinansowanie 
w kwocie 15.000~1. MySlq, ze gmina Wieliszew zaplanowala do programu wiqkszq grupq 
dzieci. Natomiast my braliimy pod uwagq calq logistykq i mozliwoSci. Moie po 
doSwiadczeniach pienvszego okresu nabierzemy przekonania, i e  warto iSC szerzej, ale jui 



rozpoznawszy mozliwoici jak mozemy to realizowad. Realizacja programu wyrnaga wielu 
zabiegbw, poniewai trzeba zgraC kilka czynnik6w: basen, mozliwoiC wejicia na basen 
okreilonej grupy uczni6w, moiliwoici dziecka, bo sq to zajqcia pozalekcyjne, pozaszkolne. Po 
stronie gminy jest takze dowoienie uczniow na basen i z powrotem do domu. 
Dziqkujq za pozytywne slowa pod kqtem programu. Cieszymy siq rowniez, ze moiemy 
skierowad takq forrnq rekreacji ruchowej dla dzieci. Myilq, ze wszystko przed nami, jeili chodzi 
o rozwbj programu i jego kontynuacjq. 
Zauwaiyliicie Psuistwo, i e  program ten sklada siq z dofinansowania rninisterialnego. 
Ministerstwo ten program ma tak skomponowany, 2e doklada okreilonq kwotq do dziecka, do 
koszt6w bezposrednich. W zale2noici od liczby uczestnikbw taka jest kwota dofinansowania. 
Natomiast pozostale koszty sq udzialem wlasnym gminy. Naliczajqc na 20 16r. dodatkowe 
wynagrodzenie roczne w szkolach podstawowych, zauwaiyliimy, i e  kaida szkola podstawowa 
biorqca udziai w tym programie ma juz pewnq rezerwq. Do sprawozdania na koniec stycznia 
musimy mad poziom wykonania wydatkow z ubieglego roku, keby zaplanowaC tzw. trzynastki. 
Cztery szkoly mialy na tyle wolnych irodk6w po rozliczeniu wydatkow, ze mogliimy je 
zaangaiowad." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Serock na lata 20 16-2025. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 1 1). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta i Gminy Serock w 2016 
roku. 

W glosowaniu 
Uchwala zostaia przyjqta przy 14 glosach za- jednogiohie (zalqcznik nr 12). 

12. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie zarzqdzenia poboru 
podatkbw: rolnego, legnego, od nieruchomohci, oplaty targowej, oplaty miejscowej 
w drodze inkasa, okrehlenia inkasentbw i wysokohci wynagrodzenia za inkaso 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Projekt uchwaly dotyczy miany zalqcznika do uchwaly okreilajqcego inkasentow oplaty 
miejscowej. W zwipku ze mianq nazw trzech oSrodk6w pobierajqcych w imieniu grniny 
oplatq miejscowq, nalezy dostosowad uchwalq do obowiqmjqcych nazw." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej przedstawiony projekt uchwaly 
zostal rozpatrzony i uzyskal pozytywnq opiniq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod giosowanie uchwalq Nr 171/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. zmieniajqcej uchwalq w sprawie zarzqdzenia poboru podatk6w: rolnego, 



leinego, od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, okreilenia 
inkasentow i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 13). 

13. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska 
,,Wystqpujemy do Paiistwa z projektem uchwaly w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia 
o nazwie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. W zwiqzku z tym, ze Urzqd 
Miasta i Gminy w Serocku realizuje w tej chwili projekt izby Pamiqci i Tradycji Rybackich, 
utworzona w tym budynku bqdzie r6wniei Informacja Turystyczna, stwierdziliimy, ze 
koniecznym dzialaniem bqdzie przystqpienie do MROT. Bqdqc czlonkiem MROT, bqdziemy 
mogli korzystad ze wsparcia merytorycznego, szkolen, narzqdzi i dzialah promocyjnych. 
Bqdzie to korzystne dla rozwoju turystyki naszej gminy." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie 
przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 
zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Marn nadziejq, ze dzialanie w ramach stowarzyszenia wzmocni silq przekazu promocyjnego 
gminy i przede wszystkim umozliwi szersze wyjScie z ofertq. Zawsze bylem wyznawcq takiej 
idei, ze nie powinniSmy siq promowad tylko w swojej gminie, ale takie poza niq. Zwlaszcza 
wydaje mi siq, i e  w Warszawie, ktora jest naturalnq siedzibq adresatow do naszej oferty 
rekreacyjno- turystycznej, szczegolnie w kontekicie Tramwaju Wodnego. Warszawa ma swoje 
punkty infonnacji twystycmej rozlokowane w roinych miejscach. Gdyby dziqki tej organizacji 
udalo siq czqii materialow na temat Serocka tam umieSciC, byloby to na pewno bardzo 
korzystne i z punktu widzenia Warszawy, bo to wzbogaca ich ofertq, jak rowniei z naszego 
punktu widzenia. Mam nadziejq, ze bqdzie szansa inicjatywy o zblizonym charakterze 
realizowai." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 172/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie Mazowiecka 
Regionalna Organizacj a Turystyczna. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 14). 

(Przerwa). 

(Po przerw ie). 



14. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie rozpatnenia wemania do usuniqcia 
naruszenia prawa 

Projekt uchwaly zostal rozpatrzony w punkcie 7a. 

15. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nabycia czqSci dzialki nr 1111294 poloionej 
w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Z inicjatywy mieszkanc6w osiedla mieszkaniowego w miejscowoici Zegrze podjqto dzialania 
w celu urqdzenia og6lnodostqpnego placu rekreacyjno- sportowego. Burmistrz wystqpil do 
Szefa Stolecznego Zarzqdu Infiastruktury, aby rozwaiyd mozliwoiC przekazania czqici terenu, 
w okolicach domu parafialnego w Zegrzu. Uzyskaliimy zgodq na przekazanie gruntu. 
Potrzebna jest jednak uchwala intencyjna, aby podjqk dzidania zmierzajqce do uwolnienia 
terenu spod terenu zamkniqtego a nastqpnie przekazania tego terenu na rzecz gminy. 
Propozycja jest, aby przejqk rowniez czqSC terenu, na kt6rym znajduje siq urzqdzony parking. 
Pozostala czqid bylaby przeznaczona na urzqdzenie placu sportowo- rekreacyjnego. 
Powierzchnia dzialki wynosi okolo 0,29ha." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspblnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie nabycia 
czqici dzialki nr 11 11294 polozonej w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock zostal rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Chcialbym serdecznie podziqkowak za dotychczasowq opiniq jakq na wsp6lnym posiedzeniu 
Komisji Pahstwo radni podjqli. Chcidbym r6wniez serdecznie podziqkowak Panu 
Burrnistrzowi za dotychczasowe starania, jeili chodzi o pozyskanie tego terenu. Jestem 
przekonany, ze teren polozony w miejscowoici Zegrze, ktory bqdzie wlasnoiciq gminy na 
pewno bqdzie wlaSciwie wykorzystany i zagospodarowany ku zadowoleniu i oczekiwaniom 
mieszkaricow." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod gtosowanie uchwalq Nr 173/XVIIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia czqici dzidki nr 11 11294 polozonej w Zegrzu obr. 
Jadwisin gm. Serock. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 15). 

16. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie spnedaiy dzialki nr 51/12 polozonej w obrqbie 
Jadwisin, gm. Serock 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Przedstawiamy projekt uchwaly w sprawie sprzedaiy mienia gminnego w forrnie przetargu 
niezabudowanej nieruchomoici poloionej w obrqbie Jadwisin, oznaczonej w ewidencji 
gruntow jako dzialka nr 51/12 o powierzchni 0,2100 ha. Zgodnie z miejscowym planem 



zagospodarowania przestrzennego dzialka jest polozona na terenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej i uslug 
towarzyszqcych zabudowie mieszkaniowej . Rzeczoznawca majqtkowy okreSli1 wart066 dzialki 
na kwotq 464.000,OOzl." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie 
sprzedaiy dzialki nr 51/12 poloionej w obrqbie Jadwisin, gm. Serock zostd rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr174/XVII/20 16 Rady Miej skiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaiy dzialki nr 51/12 polozonej w obrqbie Jadwisin, 
gm. Serock. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 10 glosach za, 1 glosie przeciw i 3 glosach wstrzymujqcych 
(zalqcznik nr 16). 

17. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin namy 
ul. Owocowa 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Uzytkownicy wieczygci drogi wewnqtrznej poloionej we wsi Dosin, bqdqcy jednoczegnie 
wladcicielarni nieruchomoici przyleglych do tej drogi, wystqpili z wnioskiem o nadanie drodze 
nazwy ul. Owocowa. Dziaika stanowi wlasnoSC Skarbu Pahstwa. W zwiqzku z powyzszym 
wystqpiligmy do Starosty o wyraienie zgody na nadanie nazwy ul. Owocowa ww. drodze 
wewnqtrznej. UzyskaliSmy zgodq na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ul. Owocowa." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie nadania 
drodze polozonej we wsi Dosin nazwy ul. Ogrodowa zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uchwalq Nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 201 6 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglognie (zalqcznik nr 17). 

18. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Zachodzqcego Sloiica 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy dzialki nr 5112 o powierzchni 0,0962 ha polozonej w Serocku 
w obrqbie 14. Wsp6lwlaScicieli drogi wystqpili z wnioskiem o nadanie drodze wewnqtrznej 



nazwy ul. Zachodzqcego Slonca. Wnioskodawcy sq wlaicicielarni nieruchomoici 
zlokalizowanych wzdluz przedmiotowej drogi." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady Miejskiej projekt uchwaly w sprawie nadania 
drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Zachodqcego Slonca zostal rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 176/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Zachodqcego 
Slonca. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 18). 

19. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli statutowej dzialalnoici Oirodka Sportu i Rekreacji w Serocku za I p6trocze 
2015r. 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treiC protokolu z kontroli. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwdq Nr 177/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli statutowej 
dzialalnoici OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za I p6lrocze 201 5r. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloSnie (Aqcznik nr19). 

20. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Referatu Pnygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej 
inwestycji objqtej planem zadad inwestycyjnych do wykonania w 2015r.- Budowa 
punkt6w Swietlnych- Serock ul. Radziwilla 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treiC protokolu z kontroli. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 178/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej inwestycji objqtej planem 
zadah inwestycyjnych do wykonania w 2015r.- Budowa punkt6w Swietlnych- Serock 
ul. Radziwilla 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (4qcznik nr 20). 



21. 
Pnedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015r. 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
,,Komisja Rewizyjna zostala powolana uchwalq Nr 4/1/20 14 Rady Miej skiej w Serocku 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w skiadzie: 

1. Kaczmarska Jolanta 
2. Ksi@yk Gabriela 
3. Krzyczkowski Stanislaw 
4. Osiwaia Siawomir 
5. Rosinski Mariusz 
6. Sosnowski Kazimierz 

Podczas pierwszego posiedzenia wyznaczonego na dzien 1 grudnia 2014r., Komisja 
wybraia ze swojego skladu Przewodnicqcego i Wiceprzewodnicz~cego Komisji. 
Przewodnicqcym Komisji zostaia wybrana radna Jolanta Kaczmarska, Wiceprzewodnicqcym 
zostal radny Stanislaw Krzyczkowski. 

Zgodnie z planem pracy na 20 15r. zatwierdzonym uchwdq Nr 35AVl20 15 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 2 lutego 2015 r. Komisja Rewizyjna dokonala kontroli dziaialnoSci 
nastqpujqcych podmiot6w: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
- Referat Obslugi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych, 
- OSrodek Pomocy Spolecznej w Serocku, 
- Strai Miejska w Serocku, 
- Referat Finansowo- Budketowy, 
- Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
- Zesp61 Obsiugi Szk61 i Przedszkoli, 
- OBrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, 
- Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 

Zrealizowano wszystkie planowane kontrole, kt6re dotyczyly nastqpujqcej tematyki: 

1. Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwal Rady Miejskiej w 2014r. 
2. Realizacja zadari grniny w zakresie przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi oraz 

przemocy w rodzinie w 20 14r. 
3. Kontrola kompleksowa- DzialalnoSC Straiy Miejskiej w 20 14 r. 
4. Analiza wykonania budzetu za 2014r. 

- realizacja dochod6w i wydatk6w gminy, 
- opracowanie opinii o wykonaniu budietu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium za 20 14r., 
- wystqpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium dla Burmistrza 

5. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 20 14r. 
6. Kontrola statutowej dziaialnoici Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za 

I p6lrocze 20 15r. 
7. Realizacja zadaii inwestycyjnych i remontowych w wybranej plac6wce oSwiatowej 

w I p6lroczu 201 5r. - Szkoia Podstawowa im. Mikoiaja Kopernika w Serocku. 
8. Kontrola statutowej dziaialnoSci OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za I p6lrocze 

201 5r. 



9. Realizacja wybranej inwestycji objqtej planem zadari inwestycyjnych na 2015r.- 
Budowa punkt6w iwietlnych Serock ul. Radziwiiia- oiwietlenie drogi gminnej. 

Opr6cz kontroli wynikajqcych z planu pracy, Komisja Rewizyjna dodatkowo przeprowadzala 
kontrole zlecone przez Radq Miejskq w Serocku: 

1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 
2. Rozpatrzenie skargi na uchwalq Nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

24 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock- obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

3. Rozpatrzenie skargi na uchwaiq Nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
24 lutego 20 14 r. w sprawie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock- obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

4. Rozpatrzenie skargi na dziaialnoik Kierownika OSrodka Pomocy Spoiecznej 
w Serocku. 

5. Rozpatrzenie skargi na dzialalnoiC Kierownika OSrodka Pomocy Spoiecznej 
w Serocku. 

6 .  Rozpatrzenie skargi na dziaialnoSC Kierownika OSrodka Pomocy Spoiecznej 
w Serocku. 

Komisja pracowaia na posiedzeniach zwolywanych przez Przewodniczqcq Komisji. 
W okresie od 7 stycmia 2015r. do 9 grudnia 2015r. Komisja odbyla iqcznie 17 posiedzen." 
(zaiqcznik nr 2 1). 

22. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na rok 2016 

Przewodniczqca Komisji Rewiqyjnej Jolanta Kaczmarska 
Przedstawiia plan pracy Komisji. 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwaiq Nr 179/XVII/2016 Rady Miej skiej w Serocku z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogioSnie (zaiqcznik nr 22). 

23. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Odpowiadajqc na zapytanie Pana radnego Marka Bilinskiego, informujq, ze jak co roku 
wystqpimy do Pahstwa soitys6w z proSbq o pomoc w roznoszeniu decyzji. Decyzje bqdq 
wioione do koperty, do ktorej bedzie ddqczone zwrotne potwierdzenie odbioru." 

Kierownik Referatu OSR~L Anna KamoIa 
,,Odpowiadajqc na zapytanie Pana radnego Mariusza Rosinskiego dotyczqce utrzymywania 
ps6w na terenie oSrodka Dolomit i oSrodka Yacht Club, po informacji zgloszonej przez Pana 
radnego w listopadzie, skierowaliSmy do oSrodk6w proSbq o zabezpieczenie ps6w. Z oSrodka 
Dolomit otrzymaliSmy zapewnienie, ze psy zostanq umieszczone w kojcu. Na dzien dzisiejszy 



kojca jeszcze nie ma, ale jest zapewnienie, i e  w najblizszym czasie zostanie on zarnontowany. 
Sprawa jest caly czas monitorowana przez Strai Miejskq. Skoro jednak psy nie zostaly 
zabezpieczone w kojcu ani nie zostaly uwiqzane, marny zapewnienie, i e  do czasu powstania 
kojca, psy bqdq na uwiqzi i wypuszczane bqdq tylko pod dozorem. 
JeSli chodzi o psa, ktory jest na terenie Yacht Clubu, jest kojec. Wedlug zapewnien 
pracownikdw oSrodka pies jest wypuszczany tylko wieczorem. St& Miejska to monitoruje. 
Skoro zdarzajq siq sytuacje, ze nie do konca jest dozor nad psem, upomnimy jeszcze raz 
wlakicieli oSrodka." 

24. 
Sprawy r6ine 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Byla w ostatnim czasie informacja, ze w budzecie pahstwa bqdzie dodatkowa pula pieniqdzy 
na doposaienie jednostek OSP. Chodzi o zakup kolejnego sarnochodu straiackiego, tym razem 
dla OSP Wola Kielpinska, ktora jest najbardziej operatywnq jednostkq. 
Czy na wszystkich rozprawach sqdowych dotyczqcych zasiedzenia tzw. drogi przy lesie jest 
obecny przedstawiciel Urzqdu? Sprawa po raz kolejny jest odsuniqta w czasie. 
Kolejna sprawa dotyczy szk6d wyrzqdzanych przez dziki. Zostala poszerzona strefa na Scianie 
wschodniej, nie wiem czy jest to spowodowane wylqcznie ze wzglqdu na chorobq czy rowniei 
ze wzglqdu na szkody wyrqdzane przez dziki. Zostaly rowniei wprowadzone dzialania, m.in. 
za odstrzal dzika mySliwy otrzyma kwotq 31621. Pan Burmistrz wspomnial, i e  na konwencie 
wojtdw, burmistrza i prezydenta miasta podnosil ten temat. Czy bylo to przekazywane dalej, 
np. do Marszalka Wojewddzhva Mazowieckiego czy do Wojewody? Skoro skutkowdo to 
rozszerzeniem strefy na Scianie wschodniej, dlaczego nie zostalo wprowadzone w centrum, 
poniewai problem szk6d wystqpuje na terenie calego kraju. 
Jaki byl koszt opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Koszt opracowania Strategii Rozwoju Gminy wynosi okolo 25.000~1. 
JeSli chodzi o szkody spowodowane przez dziki, trwajq prace zwiqzane ze zmianq ustawy 
prawo lowieckie. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wlaScicieli gruntow, gdzie 
wzmacnia siq pozycjq wlaSciciela gruntu w stosunku do k61 lowieckich. 
OdnoSnie sprawy sqdowej dotyczqcej zasiedzenia drogi w Woli Smolanej, doskonale Panstwo 
wiecie jak dlugo trwajq procesy sqdowe. Sprawa trwa juz kolejny rok. Brak na rozprawie 
jednego Swiadka powoduje, ze sprawa siq odwleka o kolejne tygodnie. Na ostatniq rozprawq, 
sqd wezwal3 bieglych, jeden z nich siq nie zglosil. Powoduje to, ze kolejna rozprawa odbqdzie 
siq w marcu. 
JeSli chodzi o dofmansowanie ze Srodk6w unijnych na doposaienie jednostek OSP, bylamowa 
o tym, ze program mial mszyd na jesieni ubieglego roku. Termin ten zostal jednak przesuniqty 
na luty 2016r. Reguly pozyskiwania samochod6w sq bardzo niekorzystne, zostal zwiqkszony 
podatek VAT, ale udzial gminy jest rowniez zdecydowanie zwiqkszony. Pracujemy nad tym 
wnioskiem. Pienvsze czynnoici w tym wzglqdzie zostaly podjqte, natomiast ostatecznej decyzji 
nie ma. Chodzi o rozwaienie realnogci tego wniosku. NawiqzaliSmy kontakt z jednostkq OSP 
Wola Kielpinska, poniewai pewne dzialania musi wykonaC Komendant Miejsko- Gminny 
OSP. JesteSmy wiqc w stalym kontakcie, aby ten wniosek dokladnie przeanalizowad, 
a ostateczna decyzja bqdzie za kilkanaicie dni." 



Soltys wsi Kania Polska Boguslawa ~aczkiewicz 
,,Powraca problem zwiqzany z przejezdnoSciq dr6g w Kani Polskiej: ul. Nadbuzahska 
i ul. Popowska. Po roztopach jakie majq miejsce oraz braku asfaltu, drogi te sq nieprzejezdne. 
Na Srodku drogi jest wyrwa. Proszq o intenvencjq." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Wspominalem o inicjatywie Platformy Obywatelskiej w sprawie poparcia projektu ustawy 
zmieniajqcej ustawq o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego. Chodzi o dyskusjq 
zagwarantowania rekompensaty dla udzialu w podatku w sytuacji, kiedy zwiqkszona bylaby 
kwota wolna od podatku. Co prawda nie ma jeszcze zwiqkszonej kwoty wolnej od podatku, ale 
toczy siq w tej sprawie dyskusja. Jest dylemat czy na tym etapie powinniSmy juz pr6bowaC 
wypracowak jakieS stanowisko. RozmawialiSmy z Panem Burmistrzem i mySlq, ze koncepcja, 
gdzie kwestia ta zostalaby uzgodniona na poziomie konwentu wbjtbw, burmistrza, prezydenta 
miasta oraz starosty, zeby stanowisko mialo jednolity wymiar, bylaby pewnie wskazana. 
Ze swojej strony deklarujq, i e  do tego tematu wr6cimy ewentualnie na kolejnej sesji. 
Drugi temat, kt6ry wi@e siq bezpogrednio r6wniez z zagadnieniem zajqcia stanowiska. 
Dotyczy podzialu statystycznego wojewddztwa mazowieckiego." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Problem wojewbdztwa mazowieckiego nie jest problemem dzisiejszego dnia, ale istnieje od 
wielu lat. Na terenie Mazowsza jest ponad 300 gmin i 50 powiat6w i od dluzszego czasu byl 
poruszany aspekt, i e  Warszawa zaniia Sredniq. Warszawa osiqgnqla juz poziom Sredniej 
unijnej. R6inica miqdzy Warszawq a mniejszymi miejscowoSciami jest niekorzystna dla tych 
miejscowoSci. Z informacji jakie posiadam, chodzi glownie o podzid statystyczny. Poprzednia 
ekipa rzqdzqca podjqla takie dzialania i uzyskala aprobatq Brukseli co do podzialu 
statystycznego. Chodzi o to, aby wskainiki nie eliminowaly gmin, kt6re majq potrzeby 
finansowe, ale poprzez te wskainiki niestety nie zalapujq siq na pomoc. JeSli bylaby to 
kontynuacja prac nad podzidem statystycznym, myglq, ze nic z tego tytulu nie grozi. 
Odno6nie projektu ustawy zmieniajqcej ustawq o dochodach jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jest to niezwykle w a y  wqtek. Bqdq narnawial Paristwa do tego, abySmy podjqli 
jakiei dzialania. Postulat podwyzszenia kwoty wolnej od podatku jest jak najbardziej sluszny. 
Problem jest w tym, aby nie odbylo siq to kosztem sarnorqdu. MySlq, ze Rada Miejska moze 
zajqk stanowisko, ze kierunek zwipany z podniesieniem progu podatkowego jest sluszny, 
natomiast aby odbylo siq to poprzez rekompensatq poprzez podniesienie udzialu gminy 
w podatku dochodowym." 

25. 
Zamkniecie sesji 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zamknql XVII 
sesjq Rady Miejskiej w Serocku o godz. 17.10. 

Anna Bilifiska 


