
ProtokM Nr 21'201 6 
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 lutego 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.30 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokoh z XVII sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy 

sesj ami . 
5. Informacja Burrnistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miqdzy sesjarni. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamiqci 

,,Zolnierzy Wyklqtych". 
8. Ocena stanu bezpieczenstwa na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq 

odbiorc6w zaopatrywanych z urqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu 
Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji gminnych urzqdzen wodociqgowych na lata 201 6-2020. 

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w fox-mie 
darowizny skladnika mienia komunalnego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock w 2016 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia nieruchomoSci przy 
ul. Modlinskiej w Serocku. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi 
Boleslawowo nazwy ul. Aleja R6z. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Karolino 
nazwy ul. Zorzy. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 
nazwy ul. Cynarnonowa. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 
nazwy ul. Malego Ksiqcia. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Cudowna. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Sprawy r62ne. 
2 1. Zamkniqcie sesj i. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XVIII sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitaC Pana 
Burmistrza, zastqpcq Burmistrza, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, kierownikdw referatow w Urzqdzie, kierownik6w i dyrektorow jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam serdecznie 
Phstwa radnych. 
Informujq, ze w sesji bierze udzial 15 radnych, co stanowi quorum, przy ktorym Rada Miejska 
moze obradowak i podejmowaC prawomocne uchwaly." 

2. 
Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Patistwo radni otrzymali porzqdek obrad. Czy ktoi 
z Phstwa radnych chcialby zglosiC propozycje zmiany porzqdku obrad? Nie widzq zglosze6 
z sali. 
Na wniosek Burmistrza chcialbym zaproponowaC zmianq do porqdku obrad polegajqcq na 
wprowadzeniu w punkcie 8a- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu 
OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie zmianq porqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 8a- 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Oirodka Pomocy Spolecznej 
w Serocku." 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 15 glosach za- jednogloinie. 

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

W glosowaniu 
Porzqdek obrad sesji zostal przyjqty przy 15 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjecie protokolu z XVII sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Art ur Borko wski 
,,Do treici protokolu nie zgloszono iadnych uwag. Czy kt05 z Pabtwa radnych chcialby zgiosiC 
uwagi do protokolu? Nie widzq zgloszefi. W zwiqzku z powyzszym zgodnie ze statutem Miasta 
i Gminy Serock protok6l z XVII sesji Rady Miejskiej w Serocku zostai przyjqty." 



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

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

LP. Wnioskodawca TreBC. pisma 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Sprawozdanie za 2015r. z wysokoSci Srednich 
Serock wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych 

stopniach awansu zawodowego w szkolach 
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock 

2. Przewodniczqcy Rady Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 
Powiatu w Otwocku poparcia dla podzialu statystycznego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego 
3. Burmistrz Miasta i Grniny Pismo kierowane do Prezesa Zarzqdu Operatora 

Serock Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. z 
proSbq o rozwaienie mozliwoSci zmiany przebiegu 
projektowanego gazociqgu, np. po lewobrzeinej 
stronie rzeki Narwi 

4. Burmistrz Miasta i Gminy Odpowiedi na zapytanie radnego Krzysztofa 
Serock Bonkowskiego w sprawie dofinansowania ze Srodk6w 

unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
~rodowisko 

5. Mazowiecki Urzqd Pismo w sprawie przekazania informacji dotyczqcych 
Wojew6dzki przyjmowania oraz zalatwiania w 201%. skarg i 

wniosk6w 
6 .  Burmistrz Miasta i Gminy Pismo w sprawie przekazania skargi na dzialanie 

Serock OSrodka Pomocy Spoiecznej w Serocku 
7. Pismo w sprawie podzialu zatwierdzenia projektu 

miej scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock sekcja H obejmujqcej 
obrqby ewidencyjne: Gqsiorowo, Eacha, Kania Nowa 
oraz Kania Polska na dwa etapy 

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

9. Pismo w sprawie przydzielenia autokaru szkolnego w 
miejscowoSci Karolino. - 

Poinformowal rowniez o informacji na temat posiedzen Komisji Rady Miejskiej w okresie 
miqdzy sesjami (zalqcznik nr 5). 
Podziekowal za wszeikie zaproszenia na uroczystoSci, kt6re w ostatnim czasie wydarzyly siq 
na terenie gminy: przysiega wojskowa w Zegrm, uroczystoSci szkolne. 



5. 
Informacja o dzialalnohci Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miedzy 
sesjami 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Inforrnacja pisemna o dzialalnoici miedzy sesjarni zostala przekazana P d s t w  radnym 
i Pahstwu soltysom (zalqcznik nr 6). 
Chcialbym odnieSC siq do kwestii wdroienia programu 500+. Ustawa zostala juz podpisana. 
Wszystkie jednostki samorzqdu terytoriainego intensywnie przygotowjq siq do wprowadzenia 
tego programu. Szacujemy, i e  na terenie gminy okolo 1100- 1200 rodzin bqdzie beneficjentami 
tego programu. Jest to ogromna skala. Szacujemy, ze miesiqcznie bqdziemy wyplacab kwotq 
ponad 800.000zl. Otrzymaliimy juz decyzjq Wojewody Mazowieckiego, kt6ra stawia do 
dyspozycji kwotq na obslugq programu- kwota ponad 5.500.000d. Zadanie bqdzie realizowal 
Oirodek Pomocy Spolecznej. Zostaly podjqte dzialania zwiqane ze zwiqkszeniem zatrudnienia 
w OPS. W ramach kwoty 5.500.000d przeznaczonej na realizacjq programu, 2% kwoty- 
110.000~1 to Srodki przeznaczone dla grniny na pokrycie kosztow zwipnych z wdroieniem 
i realizacjq programu. Zainteresowanie programem jest ogromne." 

6. 
Interpelacje i zapytania radnyeh 

Rndny Mariusz Rosiriski 
,,Jak wyglqda sprawa uruchomienia polqczenia kolejowego do Zegrza? Czy byly prowadzone 
romowy? Jest duie zainteresowanie tym tematem wSr6d mieszkahcow. 
Kiedy bqdzie udostqpnione pomieszczenie po dawnej bibliotece na ul. KoSciuszki? Zapytanie 
to skierowali do mnie czlonkowie Rady Seniorow. 
Chcialbym zlozyk na rece Pana Burmistrza pisemnq interpelacjq zwiqanq z wjazdem na teren 
szkoly podstawowej w Serocku." (zalqcznik nr 7). 

7. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamiqci 
,,zotnierzy Wyklqtych" 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Nawiqzujqc do apelu, wydarzenia sprzed sesji, przygotowany zostal projekt uchwdy dla 
upamiqtnienia tego dnia. 
Pozwoliiem sobie wystosowaC do Pana Burmistrza inicjatywq, zeby sprobowaC uczciC to 
wydarzenie takze poprzez nadanie ulicy polozonej w Serocku, kt6rej pierwotna propozycja 
brzmi ul. Cudowna, aby nadaC jej nazwq ul. plk Lukasza Cieplinskiego. Nie spotkalem siq 
z zadnym sprzeciwem. Jest natomiast wniosek, aby tq kwestiq om6wiC na spokojnie." 

Radny Mnriusz Rosiriski 
,,Chcialbym podkreilik i zloiyC osobisty hold wszystkim ,,~olnierzom Wyklqtym", szczegolnie 
rotmistrzowi Pileckiemu. Jest to postaC, o ktorej mozemy siq duzo dowiedziek z wystawy, ktora 
jest w tej chwili w ratuszu. Ta postab jest mi szczeg6lnie bliska. W ostatnim czasie zwiedzilem 
oboz koncentracyjny w Auschwitz, gdzie on przebywal. Chcialbym podkreSliC, ze byl to 
czlowiek, ktory odda1 swoje iycie za ojczyznq. Od najmlodszych lat wychowany by1 w duchu 
patriotycznym walczyl w 1920r. przeciwko bolszewikom. Po klqsce wrzeiniowej zaczql od 
razu dzialalnoik podziemnq. Sam dobrowolnie trafil do obom koncentracyjnego w Auschwitz, 
poniewai byla potrzeba, aby tam tworzyk struktury polskiego pahstwa podziemnego. 



Przebywal tam okolo 4 lat. Wykazal siq ogromnym hartem ducha, przetrwal oboz, ucieM 
z niego. Bral udzial w Powstaniu Warszawskim. Po przegranym Powstaniu Warszawskim trafil 
razem z Andersem do Wloch. PoSwiqcil cale zycie, rodzinq dla walki o wolnq, demokratycznq 
Polskq. Zostal uznany przez komunistyczne wiadze Polski Ludowej za wroga, za szpiega. 
Zostd osqdzony na podstawie sfabrykowanych dowod6w i oskarzen prokuratorow. Staranie siq 
przez zone i dzieci o prawo laski u prezydenta Bieruta, spowodowa~y odmowq i karq Smierci. 
Zostal stracony w wiqzieniu mokotowskim. Nie wiadomo gdzie znajduje siq jego gob.  
Chcialbym szczeg6lny hold oddad tej postaci jako wzoru do nkladowania. Mam nadziejq, ze 
mlodziei ze szk62 na naszym terenie odwiedzi tq wystawq i zapozna siq z zyciem tego zolnierza, 
o ktdrym niedawno tak niewiele bylo wiadomo." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 180/XVII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
201 6 r. w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamiqci ,,Zolnierzy Wyklqtych". 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 15 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 8). 

8. 
Ocena stanu bezpieczenstwa na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 

Burmhtrz Sylwester Sokolnicki 
,,JeSli chodzi o zapewnienie porzqdku i bezpieczenstwa, nie jest tak, ze w ustawie o samorzqdzie 
gminnym to zadanie jest wprost bezpoirednio przypisane sarnorqdowi. Sq w Polsce instytucje 
rqdowe finansowane przez budiet psuistwa, kt6re w tej mierze odgrywajq podstawowq rolq. 
Trzeba wyrainie zaznaczyd, ze bezpieczenstwo nie mija siq z samorqdem. Wszystko to co 
r o m i e m y  pod pojqciem bezpieczenstwa dla samorqdu jest niezwykle istotne, poczqwszy od 
dzialsui policji, poprzez dziaiania straiy pozarnej czy tei  innych organizacji, ktore rowniez na 
tym polu funkcjonujq. Bezpieczenstwo to rowniez edukacja, to r6wniei promowanie czy 
dawanie przykladu dobrych postaw czy dobrych zachowan. Wszystko to sklada siq na to, aby 
mieszkaiicy, ktorzy tu zyjq, mieszkajq, realizujq swoje plany, mogli rzeczywiscie funkcjonowad 
w pelnym przekonaniu, i e  dokonali dobrego wyboru. Nie chcq Paristwu w tej chwili m6wiC 
o statystyce, bo statystyka bqdzie po stronie Pan6w Komendantow. Natomiast statystyka nie 
zapewnia bezpieczenstwa, podkreSla tylko trendy, zachowania, okreila pole zagrozen a takze 
daje podstawq do tego, aby podjqC dzidania wszqdzie tam, gdzie rzeczywiicie w tej statystyki 
wynika pewne zagroienie. 
Bardzo dziqkujq za dobrq wspolpracq, zar6wno z Paristwowq S t r q  Poiarnq, jak i Policjq. 
Wspieramy siq na wszystkich polach, na ktorych mozna udzieliC pomocy. Bardzo dziqkujq za 
tq wsp6lpracqY za osobiste kontakty. 
Pomimo zapewne wielu narzekan, zawsze mozemy coS poprawid, szukad lepszych rozwi*. 
Staramy siq to robiC. Wsp6lpraca z policjq poprzez strai miejskq, wspolne patrole, dyiury, 
wsp6lne odprawy, kt6re majq na celu znalezienie najlepszego rozwiqzania czy tez 
przeciwdzialania zagrozeniom, skutkuje tyrn, ze marny poczucie bezpiecznej gminy. JeSli 
chodzi o nasq  gminq, biorqc pod uwagq jej wyjqtkowy charakter, m6wimy tutaj o zbiorniku 
wodnym, o anonimowoici, o ogromnej iloSci ludzi, kt6ra przyjezdza, nastrqcza wiele 
problemow. Sq enklawy dzialek wykorzystywanych okresowo. Przez wiele miesiqcy sq 
niezarnieszkale. Prowokuje to do I-atwego zarobku. W zwiqzku z tym problem6w jest mnostwo. 
Jeszcze raz chcialbym podziqkowad Panom Komendantom. Myslq, ze rok 20 15 byl rokiem 
wyjqtkowym. PozyskaliSmy nowy w6z straiacki dla jednej z jednostek OSP. Spotkalo siq to 
z duiym poparciem Powiatowej Straiy Pozarnej, za to dziqkujemy. Sq problemy, sq 



oczekiwania. MySlq, ze poprzez wsp6lne dzialania dochodzimy do pewnego konsensusu, 
rozumiejqc, i e  kaida ze stron ma swoje ograniczenia, moiliwoici, ale tei  moie udzielik 
wzajemnie sobie pomocy. Jeszcze raz bardzo dziqkujq Panom Komendantom." 

Komendant Komisariatu Policji w Serocku komisarz Grzegorz Napidrkowski 
,,Na dzien dzisiejszy w Komisariacie Policji w Serocku pracujq 24 osoby. Jest to pelen stan 
komisariatu, co w ostatnim okresie czasu nie mialo rniejsca. Rok 2015 by1 oblozony sporq 
iloiciq wakatow. Jednak na chwile obecna jest 100% stan etatowy, co bardzo nas cieszy. 
W roku 20 15 na terenie Miasta i Gminy Serock policjanci ujawnili 5 1 wykroczen przeciwko 
obyczajnoSci publicznej. JeSli chodzi o wykroczenia przeciwko przepisom ustawy 
o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, na terenie gminy Serock 
zostalo odnotowanych 556 takowych wykroczen. 
JeSli chodzi o bezpieczenstwo w ruchu drogowyrn, na terenie gminy Serock w 201 5r. mieliimy 
1 wypadek Smiertelny, w ktcirym zginqly 2 osoby. 
W 20 15r. na terenie gminy Serock ujawniono 97 przestqpstw przypadajqcych na 10 000 
mieszkaric6w w siedrniu podstawowych kategoriach przestqpstw kryminalnych: 

1. Kradziei cudzej rzeczy -58 odnotowanych zdarzen 
2. Kradziei samochodu- w 201 5r. odnotowano 12 zdarzen 
3. Kradziez z wlamaniem- w 201 5r. odnotowano 57 przestqpstw 
4. Przestqpstwa rozb6jnicze (rozboj, wymuszenie i kradziez rozb6jnicz.a)- brak zdarzeri 
5. B6jki i pobicia- brak odnotowanych zdarzen w 2015r. 
6. Uszkodzenie rzeczy- 10 zdarzeh 
7. Uszczerbek na zdrowiu- 4 zdarzenia 

W 2015r. na terenie gminy Miasto i Gmina Serock nie odnotowano kadnego zabojstwa. 
W 201 5r. na terenie Powiatu Legionowskiego odnotowano 2 zabojstwa. 
UjawniliSmy 17 przypadk6w przestqpczoici narkotykowej w 20 15r. Odnotowano r6wniei 26 
przypadkow przestqpczoSci gospodarczej (zalqcznik nr 9)." 

Zastgpca Komendanta Powiatowej PSP w Legionowie st. bryg. mgr ink Arkadiusz Pich 
,,Zabezpieczenie przeciwpoiarowe jest organizowane zarowno przez Komendq Powiatowq, jak 
r6wniei 5 jednostek ochrony przeciwpoiarowej znajdujqcych siq na terenie Miasta i Gminy 
Serock. Sq to trzy jednostki OSP bqdqce w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gdniczym (OSP 
Serock, OSP Wola Kielpihska i OSP Gqsiorowo), jednostka OSP Stanislawowo bqdqca poza 
KSRG oraz Wojskowa Strai Poiama Zegrze, kt6ra 19 paidziernika 201 5r. zostda wlqczona 
do KSRG. SezonowoSC zdarzen wywarla na mnie pewne wraienie, poniewai liczba poiar6w 
wzrosla zar6wno w miesiqcu marcu, jak i sierpniu ubieglego roku. W marcu bylo to zapewne 
zwiqzane z poiarami traw. Najwiekszy wzrost miejscowych zagroien wystqpil w miesiqcu 
sierpniu, sqdzq, ze jest to m i v a n e  z sezonem urlopowym. 
Kadry OSP z terenu Serocka sq zachowane na odpowiednim poziomie. Jest 69 druh6w 
uprawnionych do prowadzenia dzialari ratowniczo- gaSniczych. Liczba druh6w w ubieglym 
roku wzrosla o 3 osoby. 
W ubieghm roku Komenda Powiatowa PSP przeprowadzila na terenie gminy Serock 
6 inspekcji gotowoici operacyjno- technicznej w jednostkach OSP, ktore znajdujq siq w KSRG. 
Wyniki inspekcj i nie byly zle. 
Zorganizowano dwa Cwiczenia powiatowe, jedne na terenie Centrum Szkolenia Policji - byla 
to ,,Ziota godzina", w kt6rych braly udzid wszysthe jednostki OSP z terenu powiatu oraz 
drugie Cwiczenia koordynujqce dzialanie policji i straiy poiarnej w miejscowo6ci G6ra 
(gm. Wieliszew). Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Serock bqdqce w KSRG braly udzial 
w szkoleniu doskonalqcym z manekinem do resuscytacji krqeniowo- oddechowej, poniewai 



liczba miejscowych zagroien wzrasta, jest to zwiqzane z wypadkami, Komendant poloiyl na 
to nacisk na to szkolenie. MySlq, i e  bqdzie to mialo przeloienie na udzielenie sprawnej pomocy. 
Jeieli chodzi o szkolenie dla OSP z terenu grniny Serock, przeprowadzono szkolenia dla 
4 druhow na poziomie podstawowym, 6 kierowc6w - konsenvator6w, 8 do prowadzenia 
dzialari Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz dla 7 przeprowadzono egzamin 
z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Razem przeszkolono 25 druhow z terenu gminy Miasto 
i Gmina Serock. 
MySlq, i e  wainym elementem ubiegiego roku by1 zakup Sredniego sarnochodu gaSniczego dla 
OSP Serock. Dziqki wsparciu z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo- GaSniczemu, ktdry 
z roku na rok udaje nam siq zwiekszaC. 
Chcialem podziqkowaC Panu Burmistrzowi, poniewai dziqki wsparciu samorqd6w udalo nam 
siq zakupiC w tyrn roku pralnicq, kt6ra sluiy do prania specjalistycznych ubrah, w ktorych 
dziaiajq straiacy . 

Priorytetv Powiatowei PSP na 201 6r. 

Kontynuowanie dzialan zmierzajqcych do skrocenia czasu dojazdu (w 2015r. Sredni 
czas dojazdu wynosil od 7 do 8 minut; jesteimy w czol6wce wojew6dztwa). 
Kontynuowanie dziald kontrolno- rozpoznawczych. 
Intensyfikacja szkolen zawodowego i wsp6lzawodnictwa jednostek KSRG- planujemy 
zorganizowaC dwa Cwiczenia powiatowe. 

4. Kontynuowanie dzialaii zmierzajqcych do pozyskania terenu pod budowe Komendy 
Powiatowej. 

5. Wspieranie jednostek OSP bqdqcych w KSRG w pozyskaniu Srodk6w finansowych na 
wymianq pojazdow i modernizacje sprzqtu ratowniczego. 

Mam nadzieje, i e  dziqki temu utrzymarny wysoki stopien gotowoici operacyjnej, zardwno 
w Paristwowej Stra2y Poiarnej, jak i Ochotniczej Straiy Poiarnej." 

Komendant Miejsko- Gminny Ochotniczych Straiy Poiarnych Marian Malinowski 
,,W 2015r. poszczeg6lne jednostki OSP braly udzial w zdarzeniach na terenie gminy: 
OSP Serock- 21, OSP Gqsiorowo- 2 1, OSP Wola Kielpinska- 13, OSP Stanislawowo- 13. 
W Serocku jest 33 druh6w czynnych, w tyrn 18 uprawnionych do dzialah ratowniczych. 
W OSP Gqsiorowo 3 1 druhow czynnych, w tyrn 21 uprawnionych do dzialaii ratowniczych, 
w OSP Wola Kielpinska 32 druhow czynnych, 16 druh6w Mlodzieiowej Druiyny Poiarniczej, 
18 uprawnionych do dzialah ratunkowych (3 zastqpy). W OSP Stanisl-awowo 23 czynnych 
czlonkbw, 1 kobieta, 13 uprawnionych do dzialania (1 zastqp). 
JeSli chodzi o iloSC wyjazdow: 
- OSP Serock- 94 wyjazdy, w tyrn 34 poiary 
- OSP Gqsiorowo- 34 wyjazdy, w tyrn 16 poiar6w 
- OSP Wola Kielpiliska- 160 wyjazdow, w tyrn 40 poiarow 
- OSP Stanislawowo- 9 wyjazdow, w tyrn 4 poiary." 

Komendant Straiy Miejskiej w Serocku Cezary Tudek 
,,W ubieglym roku Strai Miejska prowadzila dzialania zarowno edukacyjne, jak r6wniei stala 
na straiy ladu i porzqdku publicmego. W 201%. fiinkcjonariusze Straiy Miejskiej zastosowali 
48 13 pouczen, naloiyli 193 mandaty karne kredytowane na iqcznq kwotq 22.26021. 
Zarejestrowano r6wniez 55 wykroczen oraz skierowano wnioski do Sqdu Rejonowego 
w Legionowie, kt6re zakonczyly siq rozstrzygniqciarni w postaci skazania sprawcow. 
W ramach kompetencji profilaktycznie odwieziono 81 os6b nietrzeiwych do miejsca 



zamieszkania lub odprowadzono do wytrzeiwienia w punkcie pomocy postpenitencjamej 
Monar. Ponadto ujqto 2 osoby, kt6re zostaly przekazane Policji oraz 67 razy zabezpieczano 
miejsca zdarzen przestqpczych lub zaistnialych w ruchu drogowym. 
Jeieli chodzi o dzialania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym zainicjowane 
w poprzednich latach: 
- kontynuowaliSmy szkolenia z zakresu pienvszej pomocy- odbylo siq szeSC szkolen, w ktdrych 
brali udzial zarowno mieszkahcy, jak rdwniei strainicy miejsca. 
- akcja inforrnacyjna- zima, 
- akcje informacyjne podczas imprez, ktdre odbywaly siq na terenie miasta o wszelkich 
utrudnieniach w ruchu drogowym, 
- zamieszczanie informacji w intemecie, inforrnatorze gminnym oraz prasie lokalnej, 
- rozdawanie odblaskom pod szkolami na terenie gminy, 
- rozdawanie kamizelek odblaskowych pieszyrn i rowerzystom, 
- spotkania wsp6lnie z policjq z seniorami oraz przedszkolakami polqczone z rozdawaniem 
elementbw odblaskowych, 
- zabezpieczenie imprez okolicznoSciowych na terenie gminy, 
- zabezpieczenie uroczystoSci koScielnych. 

Strai Miejska dysponuje monitoringiem miejskim oraz kamerq przenoSnq, ktdra byla 
instalowana m.in. w Lasze- ul. Rajskiego (kwestia zaSmiecania), Trakt Napoleohki w Serocku 
(notoryczne spoiywanie alkoholu), szopka Boionarodzeniowej na Rynku w Serocku, 
w autobusie komunikacji lokalnej (zakldcenia ladu i porzqdku publicznego), na cmentarzu 
w Serocku. 

W Straiy Miejskiej pracuje aktualnie 8 strainik6w i 3 dyiurnych. Stmi dysponuje 
1 radiowozem i 2 rowerami. Na terenie miasta jest zainstalowanych dodatkowo 1 1 kamer. 
Jezeli chodzi o najczqstsze rodzaje wykroczen: 
- wykroczenie przeciwko porzqdkowi i spokojowi publicznemu- 595 pouczen, 8 mandatdw na 
kwote 1.32021 oraz 5 wnioskdw do Sqdu. Razem 608 wykroczen. 
- wykroczenie przeciwko bezpieczenstwu osob i mienia (przede wszystkim sq to psy 
nieprawidlowo wyprowadzane przez wla6cicieli)- 320 pouczeh, 26 mandatdw na kwotq 3.60024 
oraz 3 wnioski do sqdu. Razem 349 wykroczen. 
- wykroczenia przeciwko bezpieczenstwu i porqdkowi w komunikacji (nieprawidlowe 
parkowanie, utrudnianie ruchu, wjazd pod zakaz, parkowanie w miejscy niedozwo1onym)- 
1286 pouczen, 3 1 mandatow na kwotq 4.15021 oraz 15 wnioskdw do sqdu. Razem 1332 
wykroczenia. 
- wykroczenia przeciwko urqdzeniom uiytku publicznego (parkowanie na trawnikach, 
niszczenie zieleni i za5miecanie)- 877 pouczen, 40 mandat6w na lqcnq kwote 3.74021 oraz 11 
wniosk6w do sqdu. Razem 928 wykroczeh." (zalqcnik nr 11). 

Radny Krzysztof Boiikowski 
,,Chcialbym serdecznie podziqkowak wszystkim sluibom za tak ogromne zaangaiowanie. 
Chcialbym odnieSC siq do wypowiedzi Komendanta Komisariatu Policji w Serocku dotyczqcq 
skutecznoSci wykrywalnoSci przestqpstw na terenie gminy Serock w pordwnaniu do ich liczby. 
Uwaiam, i e  jest to osobiste zaangaiowanie policjant6w, dzialania jakie podejmujq. Pan 
Komendant powiedzial, i e  mimo i e  jest d e a  liczba przestqpstw, nie powinnismy siq tym 
martwiC, natomiast powinniSmy skupiC siq na tym, aby byly one rozwiqzywane. 
Chcialbym zapytaC o kwestie zwipane ze Srodowiskiem i spalaniem Smieci. Czy wSr6d 
pouczen zwipnych  z wykroczeniami przeciwko zdrowiu, by@ r6wniez pouczenia dotycqce 
innych kwestii? 



Jak wyglqdajq harmonogramy patroli Straiy Miejskiej i Policji? Jakie sq to trasy? W jaki sposbb 
podejmowane sq te dzialania i koordynowane w rbinych porach? Docierajq do rnnie jako 
radnego w tym zakresie uwagi mieszkaricbw, i e  niekt6re sh iby  nie sq widoczne na ulicy. 
Jest doSC duia liczba upomnien i mandat6w. Czy sq to zapisywane upomnienia, czy mamy jakiS 
system ich 4ledzenia? Sq sytuacje, gdzie upornnienie pojawia siq drugi czy trzeci raz, warto 
mieC wiedzq na ten temat i wyciqgaC pewne konsekwencje." 

Komendant Straiy Miejskiej w Serocku Cezary Tudek 
,,JeSli chodzi o spalanie Srnieci, w wymienionych rodzajach wykroczen wynikajqcych z aktbw 
prawa miejscowego, byly zawarte upomnienia zwiqzane ze spalaniem Smieci. Jest to 
wykonywane na biegco. Intenveniujemy dwukrotnie lub trzykrotnie na zgloszenie, jak 
rowniei samodzielnie podejmujemy interwencje. 
JeSli chodzi o patrole Strazy Miejskiej staramy siq w porze porannej i popoludniowej kierowaC 
patrole piesze, w tym wsp6lnie z Policjq. W 2015r. odbylo siq 103 wspolnych patroli Strajy 
Miejskiej z Policjq, w 2014r. bylo 60 patroli, w 2013r. bylo 43 patroli. Wspblpraca poprawia 
siq i co roku staramy siq, zeby bylo lepiej. Sq rowniei wsp6lne intenvencje Straiy Miejskiej 
i Policji. 
OdnoSnie mandat6w i upomnien, nie zdarzylo siq w ubieglym roku, aby ta sama osoba byla 
ukarana trzy razy mandatem bqdi trzy razy byla pouczana. Jest zeszyt sluzby, z ktorym 
strainicy majq obowiqzek na biekqco siq zapoznawaC. Jest rowniei ewidencja mandat6w 
karnych. Stosujemy takq praktykq, i e  jest jedno lub dwa pouczenia, nastqpnie postqpowanie 
mandatowe. JeSli postqpowanie mandatowe nie skutkuje, kierujemy wniosek do sqdu." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Docierajq do mnie informacje, i e  czqsto majq miejsce zdarzenia kradzieiy z wlarnaniem na 
terenie Nowej Wsi i Kani. Jaka jest to skala zjawiska?" 

Komendant Komisariatu Policji w Serocku komisarz Grzegorz Napio'rkowski 
,,JesteSmy obecnie w okresie, w kt6rym zglaszana jest wiqksza liczba kradzieiy, szczeg6lnie 
na terenie dzialek letniskowych. Czasami trudno jest oceniC kiedy to zdarzenie mialo miejsce. 
Sqdzq, ze tego rodzaju zdarzen jest rnniej niz w roku ubieglym." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jak wyglqda na obecnym etapie wspblpraca Burmistrza z Komendq Policji, jeSli chodzi 
o przygotowanie do sezonu letniego. Czy akcja podejmowana w ubieglym roku zwiqzana ze 
zwiqkszeniem liczby patroli policji, wspomaganych przez Centrurn Szkolenia Policji czy tei 
sluiby ponadnormatywne, czy jest w dalszym ciqgu realizowane? 
Jakie sq potrzeby Ochotniczych Straiy Poiarnych z terenu gminy Serock na 201 6r.? Czy Policja 
oczekuje od gminy wsparcia i w jakim kierunku to wsparcie mialoby by6 zlokalizowane?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie ma specjalnego przygotowania do sezonu. Sezon tnva c a b  czas, w zwipku z tym 
zagroienia sq caly czas. Byla ostatnio przeprowadzona przez Policjq akcja zwipana 
z okregleniem zagroien. CzqSC Paristwa soltys6w byla na takim spotkaniu, ktbre miaio na celu 
zidentyfikowanie tych zagroien. StwierdziliSmy, i e  jednq z przyczyn wystqpujqcych zagrozeii 
jest nakladanie siq drbg krajowych. Z drugiej strony jest okresowoSC zwiqzana z wypoczynkiem 
nad Jeziorem Zegrzyfiskim. Nie ma jui dzisiaj wyrainej procedury, w kt6rej szykujemy siq do 
sezonu. Dzisiaj jest szalenie trudno pozyskak dodatkowe siuzby. Staramy siq we wiasnym 
gronie usuwaC pojawiajqce siq problemy, oczywiScie w porozurnieniu z Komendq Powiatowq 



Policji. W sytuacjach imprez czy wiqkszych przedsiqwziqk posilkujemy siq Komendq 
Powiatowq Policji w Legionowie." 

Komendant Komhariatu Policji w Serocku komkarz Grzegorz Napihrkowski 
,,Chcialbym podziqkowad Panu Burmistrzowi za udzielanq pomoc. Dotyczy to zar6wno spraw 
bieiqcych, jak i sluib ponadnorrnatywnych. 
Jest decyzja Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, zgodnie z kt6rq policjanci 
z Warszawy bqdq kierowani w sezonie newralgicznym tylko do gminy Nieporqt i gminy 
Serock. 
Jezeli chodzi o sprawy bie*ce, policjanci z Serocka bardzo czqsto- miesiqcznie jest to okolo 
20 przypadkow, jeidzq pelnik sluzbq do Warszawy. Zazwyczaj slukby te sq pelnione 
w weekendy." 

Przewodniczqcy Rady Osiedla Zegrze Cezary Semeniuk 
,,Oceniajqc stan bezpieczenstwa na terenie gminy, myilq, i e  ograniczyliimy siq tylko do 
pewnych kwestii. Chcialbym podkreSliC, i e  powinniSmy byC zapoznani z zagrozeniami, jakie 
mogq wystqpiC na terenie gminy. Nie chodzi tutaj o zagroienia militarne, ale przede wszystkim 
o zagroienia niemilitarne. Spotykamy siq z tyrn i bqdziemy siq z tyrn spotykak na co dzien. 
Zagroienia zwiqkszajq siq z roku na rok o kolejne r6ine sprawy- terrorystyczne, sabotaimwe, 
zwipane z rbinymi wydarzeniami w Polsce i na Bwiecie. 
Nie poruszamy sprawy zarzqdzania kryzysowego, obrony cywilnej, a mySlq, ze w tak zacnym 
gronie powinniimy takie sprawy poruszak, abySmy byli przygotowani i wiedzieli jakie 
procedury na poszczegblne zagrozenia. Edukacja w tyrn zakresie bardzo duzo umoiliwia. 
Jeili bqdq w najbliiszym czasie organizowane tego rodzaju spotkania, prosilbym 
o uwzglqdnienie spraw zwiqzanych z obronq cywilnq i zarzqdzaniem kryzysowym." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Jest to wainy temat. Nie zadeklarujq, ze ten temat pojawi siq w porqdku obrad kolejnej sesji. 
MySlq, ze bqdzie to wymagalo dyskusji w gronie Rady. Jestem przekonany, i e  tq kwestiq 
bylyby zainteresowane wszystkie obecne dzisiaj osoby." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Analizujqc materialy na temat stanu bezpieczehstwa na terenie gminy, jeili chodzi 
o wykroczenia, ich liczba jest duia. Zwiqzane jest to pewnie z duia, iloSciq patroli, jakie 
wykonuje Policja czy Strai Miejska oraz z charakterem naszej miejscowoSci. W tyrn wzglqdzie 
sq zapewne jakiei niedostatki. JeSli chodzi o przestqpstwa, mySlq, ze wszyscy Paristwo czujq 
siq bezpiecmie w Serocku i na terenie gminy. Jedyny znak zapytania to sprawa narkotykbw. 
Jak to wyglqda? 
Jeili chodzi o Policjq czy Strai Miejskq, na zgloszenia mieszkaricow o zald6caniu ciszy nocnej 
czy spoiywaniu alkoholu w miejscu publicznym, intenvencje sluzb sq bardzo szybkie i bardzo 
skuteczne. Chcialbym w tyrn miejscu podziqkowak za to, i e  tak siq dzieje. 
W zwiqzku z tym, i e  w tej chwili mamy pehe oblozenie etatow w Komisariacie Policji, mamy 
Strai Miejskq, chcialbym prosik o zwiqkszenie iloSci patroli, szczegblnie w okresie letnim, 
kiedy w miejscach do tego nieprzeznaczonych przew-ie mlodziez przebywa, zakl6ca ciszq 
nocnq i spoiywa alkohol. Odbywa siq to w parku miejskim, na boisku przy szkole podstawowej, 
plac zabaw przy przedszkolu, plaia miejska, trakt spacerowy przy ul. Radzyminskiej, 
szachownica. Sq to miejsca, w kt6rych mlodziez bardzo czqsto urzqdza sobie spotkania po godz. 
22, zaklbca ciszq nocnq, spokywa alkohol. Chcialbym poprosik o zwiqkszenie patroli po godz. 
22.00, ktore niekoniecznie pojawiajq siq na zgloszenia mieszkaf1c6w. Sq to r6wniez 
spostrzezenia innych mieszkaric6wY kt6rzy przekazujq mi swoje uwagi w tyrn temacie. By6 



mo8e dobrym pomyslem byloby zorganizowanie akcji edukacyjnej dla mlodzieiy, i e  tego 
rodzaju miejsca nie sq miejscem do organizowania imprez. Prosze rowniei o zorganizowanie 
akcji edukacyjnej poSwiqconej wyprowadzaniu psdw na szlakach biegowo- rowerowych. 
Chcialbym zapytaC Pana Komendanta Napi6rkowskiego o kwestiq narkotykow w szkoiach. 
Czy narkotyki pojawily siq w kt6rejS ze szkol na terenie gminy? Jakq gradacjq kar stosujecie 
Paristwo w przypadku zgloszenia o zaklocanie ciszy nocnej? 
Czy nadal wystqpuje problem z zachowaniem mlodziezy w autobusach komunikacji lokalnej? 
Czy w zwiqzku z akcjq dotycqcq kamery, zostaly naloione mandaty czy skierowane wnioski 
do sqdu?" 

Komendant Komkariatu Policji w Serocku komkarz Grzegorz Napidrkowski 
,,Odnosqc sig do przestqpczoSci narkotykowej, 17 ujawnionych przypadkciw na terenie Miasta 
i Gminy Serock przez policjant6w z Serocka, sq to owoce zaangaiowania policjantow. Osoby, 
ktdre posiadajq wieksze czy mniejsze iloSci narkotykow, osoby te siq przemieszczajq. M6wimy 
tutaj o skutecznoSci. PomyslowoSC przenoszenia, przewoienia, posiadania Srodkow 
odurzajqcych, szczegolnie w niewielkiej iloSci, wSr6d os6b jest bardzo roina. Musimy wiec 
nad@aC za tymi trendami. 
JeSli chodzi o kwestig pouczania, karania, policjant podejmujqc czynnoSci, interwencje wobec 
danej osoby, ma obowiqzek sprawdzenia tej osoby w policyjnych bazach danych. Po 
sprawdzeniu wiemy duio na temat tej osoby, m.in. czy byla karana za przestepstwa czy 
wykroczenia. Na podstawie tej informacji moiemy oceniC czy ta osoba zasluguje na drug4 
szansq w sensie pouczenia czy tez gradacja Srodkow powinna by6 inna. Kartoteka danej osoby 
i jej zachowanie po popelnieniu wykroczenia czy przestepstwa majq duze znaczenie." 

Komendant Straty Miejskiej w Serocku Cezary Tudek 
,,JeSli chodzi o komunikacjq lokalnq, byly 3 interwencje w komunikacji lokalnej- w Zegrzu po 
zgloszeniu kierowcy, w Serocku oraz na trasie. Nastqpnie zdecydowaliSmy siq na umieszczenie 
kamery, jednoczeSnie kierowca otrzymal naklejki, i e  obiekt jest monitorowany. Z nagrah nie 
wynikalo, aby mlodziei szkolna rozrabiala. Wspolnie z Policjq podjeliSmy inicjatywq patroli 
po cywilnemu, jak r6wniei umundurowanych. W kilku losowo wybranych kursach, 
w szczegolnoSci tych, ktore byly naraione na zakl6canie ladu i porzqdku publicznego, byly 
patrole urnundurowane, jak r6wniei po cywilnemu. Wspolnie z Paniq Kierownik Anitq 
Kubalskq na biezqco monitorujemy sytuacjq, w ostatnim czasie nie bylo zgloszen zwiqzanych 
z zakl6caniem ladu i porzqdku, w zwiqzku z tym nie kontynuowaliSmy tych dzialah. 
JeSli chodzi o kamery, nie potrafiq podaC dokladnej liczby ukaranych os6b. W Lasze na 
ul. Rayskiego chodzilo o zaimiecanie- byly stosowane pouczenia. Trakt napoleohski - bylo 
kilkandcie mandat6w i wnioski do sqdu. JeSli chodzi o kamere, kt6ra znajdowala siq na 
cmentarzu w Serocku, byla to sprawa rodzinna. 0 szczegolach incydentu zostal powiadomiony 
ksiqdz proboszcz. Materialy przekazaliSmy do Komisariatu Policji w Serocku, gdzie wczeiniej 
byia zglaszana interwencja w tej sprawie. Jeieli chodzi o monitoring miejski, sprawy sq na 
bie2qco eliminowane. Trudno przytoczyt ile bylo pouczen, poniewai czeSC byla w ramach 
patroli, czqSC w ramach monitoringu." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Chcialbym jeszcze raz poprosiC o patrole po godz. 22.00. Nie wszyscy mieszkahcy bowiem 
chgtnie dmonig informujq o pewnych zdarzeniach." 

Radny Marek Biliriski 
,,Chcialbym podzigkowaC Komendantowi Komisariatu Policji w Serocku, Komendantowi 
Straiy Miejskiej w Serocku oraz Komendantowi Miejsko- Gminnemu Ochotniczych Strazy 



Poiarnych w Serocku za dobrq wsp6lpracq i pomoc przy organizacji Swip, kt6re odbywajq siq 
w Skubiance. Dziqki Paristwu jest bezpiecznie." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Kt6re miejsce w rankingu w skali powiatowej zajmuje Komisariat Policji w Serocku?' 

Komendant Komisariatu Policji w Serocku komisarz Grzegorz Napidrkowski 
,,JesteSmy w czol6wce w powiecie. Zalezy to tez od rodzaju zdarzen. MieliSmy duzo zdarzeli 
na dzialkach letniskowych, ktore sq trudnymi dziaianiarni." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Musimy mieC SwiadomoSC, ze bazujemy na pewnej statystyce. Juz ten fakt nakazuje 
z dystansem podchodzik do tego, poniewaz to co w statystyce niekoniecznie musi siq pokrywaC 
z poczuciem bezpieczenstwa wSr6d mieszkaric6w. Silq rzeczy w statystyce nie mogq siq 
male26 wszystkie rzeczy, kt6re realnie w przyrodzie wystqpujq. Musi cieszyC to, co pokazai 
Pan Komendant Napiorkowski, i e  w pewnych obszarach, nie mam co do wqtpliwoici, ze 
nadreprezentacja zdarzen akurat na terenie gminy Serock na tle innych gmin powiatu 
legionowskiego, bierze siq z tego, i e  tutaj ludzie siq postarali, dotarli do h6dia zia, 
zainteresowali siq tematem i stqd pojawia siq to w statystyce. Jest kwestia interpretacji czy 
w naszej gminie jest tak ile a w innych dobrze, czy powinniSmy cieszyC siq z tego, ze zle 
zjawiska zostaly tutaj zidentyfikowane i praca zostala wykonana prawidiowo. Wewnqtrznie 
jestem przekonany, ze to drugie stanowisko ma tutaj w pelni zastosowanie. 
Nie marn iadnych uwag pod adresem naszego komisariatu, jeili chodzi o tq kwestiq. Natorniast 
tu i 6wdzie docierajq sygnaly, i e  statystyka wypacza pewne procedury, ktore musq  w slubach 
musq  obowiqzywad. Dochodq do mnie sygnaty, ze policjanci broniq siq przed przyjeciem 
pewnych zgloszen, bo wiedzq, ze ich zarejestrowanie, pr6ba zweryfikowania tego przy 
niewielkiej szansie na dotarcie do kr6dla problemu moze powodowak, ze z perspektywy 
zwyklego obywatela jest to odbierane jako uciekanie przed wyzwaniami. Nie jest to iaden 
zarzut. Mam tylko proibq i apel, zeby zrozurnied tez ludzi, kt6rzy czasarni sq natrqtni, ze 
czasami kierujq siq blqdnymi przeslankami, lqkiem. Policjant, tak samo jak urzqdnik, mimo ie 
wie, ze z proceduralnego punktu widzenia niewiele moina z tym zrobi6, to empatiq, 
zainteresowaniem problemem potrafi czlowieka wprowadziC w poczucie bezpieczeiistwa. Jest 
to bardzo istotne. 
Sluzby w powiecie legionowskim sq dobrze zarqdzane. JakoSC pracy i jakoSC materiaiu ludzi, 
kt6rzy wykonujq tq pracq jest bardzo dobry. W zwipku z tym od lat w statystykach wyglqdarny 
bardzo dobrze. Chcialbym w tym miejscu za to bardzo serdecznie podziqkowaC. Prosze 
o przekazanie tych podziqkowari wszystkim policjantom, straiakom i strahikom miejskim. 
Codzienna praca wplywa na zewnqtrzny wymiar tej pracy. 
Co roku z budzetu tej gminy i wszystkich jednostek samorqdu, r6wniez powiatowego, 
sygnowane sq pewne Srodki na doposaienie, na sluzby ponadnorrnatywne, na og6lne pojqte 
kwestie zwiqzane z bezpieczenstwem z takim poczuciem, ze trzeba w to inwestowak. Jest to 
jedna z kluczowych kwestii, ktora zajmuje giowy naszych mieszksuic6w, jest tez na sq  
aspiracjq. W zwiqzku z tyrn myilq, ze bez wiqkszego wewnqtrznego problemu te Brodki 
desygnujemy, mimo i e  byloby wiele innych celbw, na ktore moina byloby je przemaczyC. 
Musimy mieC pelnq SwiadomoSC, ze obszar bezpieczenstwa, mimo ze pewne kompetencje 
sarnorzqd6w znajdujq tutaj zastosowanie, jest tq podstawowq funkcjq psuistwa. W ustawie tak 
to jest dokladnie zapisane. Chcialbym, zeby na tej sali jasno to zabrzmiaio, i e  w ciekawym 
punkcie r6wniei dla sarnorqdu, w tej dyskusji o tym jak siq ten ustr6j finansowy gminy czy 
w ogole pahtwa w kontekScie pewnych planbw, rozwoju czy zmiany finansowania pewnych 
obszar6w jak one siq ksztaitujq, warto powiedzied, i e  my, mimo ze robimy to szczerze i bez 



wyrzutow finansujemy zadania, kt6re powinno finansowaC panstwo polskie. Skoro 
reglamentowane sq Srodki na roinego rodzaju cele, jak np. odwiata, sluiba zdrowia, tei patrzmy 
na tq stronq. GdybySmy mieli zgodnie z ustawq realizowak te zadania w oparciu o Srodki, kt6re 
sq przeznaczane na te zadania, powinniSmy pilnowaC tego co z naszych ustaw wynika i tych 
Srodkow nie dawaC. Nigdy pewnie tego nie zrobimy, ale chcialbym to podnieSC, ze to po stronie 
ministerstwa spraw wewnqtrznych, po stronie komendantbw wojewodzkich tych shzb jest 
finansowanie tych sluib tak, aby one mogly w godnych warunkach pracowak. M6wiq o tyrn 
rowniei dlatego, i e  w ostatnich latach wrqcz regulq stalo siq to, ze samorzqdy sq traktowane 
jako standardowe instytucje zasilajqce budzety tych sluzb. Dla ich dobrego funkcjonowania nie 
marny innego wyjScia, musirny to robiC. Gdyby jednak kierowaC siq porzqdkiem, kt6ry 
powinien w tym phstwie funkcjonowaC, nie powinniSmy tego robiC. 
Serdecznie dziqkujq za przyjqcie zaproszenia, za to, ie Phstwo w ciekawy i zwarty spos6b 
przedstawiliicie efekty swojej pracy przez ostatni rok. Jeszcze raz przekazujq podziqkowania 
na rqce szeregowych policjant6w, straiak6w. Mam nadziejq, ze ten poziom bezpieczenstwa, 
ale tei dialog, bez ktdrego Pahstwo byloby trudno wsp6lpracowaC, bqdzie kontynuowany 
i bqdziemy mieli szansq na roinych plaszczyznach siq spotykaC. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziqkujq." 

(Przerwa) 

(Po przerwie posiedzenie sesji opuicila radna Agnieszka Oktaba). 

8a. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Ohrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku 

Kierownik OPS Anna Orio wska 
,,Uchwalenie statutu Oirodka Pomocy Spolecznej w nowym brzmieniu jest podyktowane tym, 
ze od 1 kwietnia OPS przejmie nowy obowiqzek, tzn. program 500+. Propozycja statutu rozni 
siq od obowiqzujqcego statutu tym, i e  dodajemy nowe zadanie- wynikajqce z ustawy z dnia 
1 1 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci. 
W projekcie statutu zostaly rowniez uaktualnione przepisy prawne, na podstawie ktorych 
funkcjonuje OSrodek Pomocy Spolecznej ." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdze f Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie uchwalenia 
Statutu OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W swoim wystqpieniu na poczqtku sesji Pan Burmistrz m6wii o zadaniu, kt6re bqdzie przez 
gminq realizowane i podal w przyblizeniu szacunkowe koszty, z jakimi musimy siq liczyC, jeSli 
chodzi o realizacjq ustawowego zadania. Mojq uwagq zwrocila informacja mowiqca o tym, i e  
2% kwoty, kt6rq Paiistwo przekazalo do konca roku do naszej gminy, jest dedykowana na 
obshgq tego przedsiqwziqcia. Czy sq to Srodki wystarczajqce do konca roku, przy zatrudnieniu 
jednej osoby oraz jednej osoby na umowq zlecenie?" 

Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,Na podstawie danych, kt6rymi dysponujemy, ta kwota wystarczy. Rzeczywiste koszty bqdq 
wiadome dopier0 po kiku miesiqcach funkcjonowania tego systemu." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,W $3 uchwaly jest zapis, ze ,,Traci moc Statut OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku 
stanowiqcy zalqcznik do uchwaly Nr 385/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 
paidziernika 201 3 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku." 
Czy uchwala nie powinna straciC mocy obowiqzujqcej? Czy jest to wlaiciwie zredagowany 
zapis?" 

Sekretarz Tadeusz Kano wnik 
,,Uwaiam, ze zapis jest poprawny." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borko wski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 18 l/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
20 16 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 12). 

9. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq 
odbiorc6w zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu Miejsko- 
Gminnego ZaMadu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gminy Serock 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Proponowany projekt uchwaly zostai opracowany zgodnie z ustawq o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow oraz przepisarni wykonawczymi do 
tej ustawy. Cenq i stawkq oplaty abonarnentowej zawartej w taryfie okreSlono na podstawie 
niezbqdnych przychodbw dla prowadzenia dzialalnoici w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodq na terenie gminy Serock. Kalkulujqc taryfq w kosztach nie uwzglqdniono optat 
arnortyzacyjnych i umorzeniowych. WartoSC niezbqdnych przychodow okreSlono tylko 
w oparciu o koszty eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu wody oraz naleinoSci 
nieregularne. Na terenie gminy uwzglqdniono jednq taryfowq grupe odbiorcow. 
Proponowana taryfa sklada siq z ceny wody za lm3 w wysokoSci 2,8321 oraz oplaty 
abonarnentowej w wysokoSci 39 zl na rok od jednego wodomierza. 
Uchwala byla omawiana na wspolnym posiedzeniu Komisji, gdzie Pahstwo zobowipliScie 
rnnie do uzupelnienia i rozszerzenia danych o dwa lata wstecz, co niniejszym uczynilem 
i otrzymaliScie Paristwo materialy przed rozpoczqciem sesji." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodq odbiorc6w zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych 
w posiadaniu Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Grniny 
Serock zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Nie ukrywam, ze bylem osobq, kt6ra w trakcie prac Komisji nad tym projektem uchwaly 
wyraiala negatywnq opiniq odnoSnie podwyzszenia stawki taryf. W moim przekonaniu nie ma 
wystarczajqcych argument6w na to, aby od przyszlego roku stawka za wodq miala wuosnqC. 
Jako czlonek Komisji Rewizyjnej mialem okazjq, przed poznaniem stawek taryf, kontrolowak 
dzialalnoSC Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego. Bylem pelen podziwu, i e  zaklad 



tak dobrze hnkcjonuje, jest tak dobrze zarzqdzany. Koszty, kt6re zaklad ponosil w ubieglym 
roku bardzo ladnie siq zbilansowaly i wynik finansowy by1 pozytywny. 
Wychodzq z zalozenia, ze gminny zaklad wodociqgowy jest zakladem, kt6ry pracuje 
i fidscjonuje po kosztach, czyli nie jest zakladem, kt6ry ma zarabiak. W moim przekonaniu, 
jeili stawka wody z roku ubieglego wystarczala na wlaSciwe funkcjonowanie sieci 
wodociqgowych, przeprowadzanych remont6w i konsenvacji i nie trzeba bylo do tego zakladu 
dotowaC Srodk6w budzetowych, w zwipku tym biorqc pod uwagq, ze budiet gminy by1 
opracowywany na rok bie3cy na bazie wskainik6w z roku ubieglego, jestem przekonany, i e  
obecnie obowiqzujqca stawka taryfy bqdzie w stanie pokryC koszty funkcjonowania zakladu. 
Dla mieszkaiic6w Zegrza podwyika ceny wody nie wiqze siq tylko i wylqcznie z samym 
kosztem jej zakupu. Sieciq wodociqgowq w Zegrzu zawiaduje instytucja Skarbu Panstwa- 
Agencja Mienia Wojskowego, kt6ra tylko czeka na podwyzke wody, aby na tej bazie 
podwyzszyC cenq Sciekow. Dla mieszkaiicow Zegrza podwyzka ceny wody bqdzie siq wiqzala 
nie tylko z 11 gr podwyikq za m3 wody, ale bedzie podstawq do podwyzszenia ceny odbioru 
Sciek6w. Mieszkancy Zegrzaponoszq trzykrotnie wieksze koszty zwiqzane z odbiorem Sciekow 
niz pozostali mieszkahcy gminy. 
Stqd moje stanowisko i moje zdanie w tym zakresie jest takie, i e  jeSli zaklad wodociqgowy jest 
w stanie na bazie kosztow z roku ubieglego r6wniei hnkcjonowaC w roku bieiqcym, uwaiam, 
ze nie ma koniecznoSci podwyiszania stawek." 

Radny Krqysztof Borikowski 
,,Na posiedzeniu Komisji prezentowalem troche odmienny poglqd niz Pan radny Osiwala. 
W chwili obecnej konstrukcja budietu i wydatkow, ktore planowane sq przez zaklad 
wodociqgowy wyglqda w ten sposdb, i e  to gmina ponosi gl6wne wydatki w zakresie rozwoju 
sieci wodociqgowej. Z jednej strony jest tutaj zachowana logika, bo gmina jest wiqkszym 
podmiotem, kt6ry podlqcza nowych uzytkownikow. Niemniej uwaiam, ze w tym zakresie 
powinno siq uiyC pojqcia sprawiedliwoSci polegajqcej na tym, ze w momencie, jesli coS jest 
umieszczone w budiecie, to kaidy podatnik bez wzglqdu na to czy korzysta z wody czy nie 
korzysta, moze to by6 rolnik, ktory czerpie wodq na wlasny uiytek, rowniei uczestniczy 
i partycypuje w kosztach rozwoju sieci. Moj wniosek polegal na tym, aby spr6bowac w tym 
roku lub w kolejnych latach wprowadzik wiqksze koszty inwestycji w ramach budzetu zakladu 
wodociqgowego, co przeioq siq na wiqksze podniesienie kosztow. Chodzi o to, aby robid to 
iwiadomie. Spowoduje to zmniejszenie deficytu budietu gminy, czyli polepszenie sytuacji 
gminy na poziomie zadhkenia." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Odnosqc siq do wypowiedzi Pana radnego Krzysztofa Boiikowskiego, jego propozycje sq 
uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Odbiorca wody powinien ponosiC pelne 
koszty, czyli r6wniez koszty amortyzacji, kt6re wynoszq w granicach 2.000.00021 rocznie, czyli 
stawka oplaty za wodq powinna wzrosnqc dwa razy 
Uwaiam, ze na dzien dzisiejszy nie powinniimy dokonywak tego typu podwyzki, poniewai nie 
jest to uzasadnione ze wzgled6w politycznych i spo~eczenstwo nie wytrzymaloby tak 
drastycznej podwyzki. 
Natomiast jeSli chodzi o propozycjq zgloszonq przez Pana radnego Slawomira Osiwalq, Pan 
Dyrektor w uzasadnieniu do projektu uchwaly shsznie zauwaiyl, ie zaklad wodociqgowy musi 
uzyskak niezbqdne przychody dla funkcjonowania zakladu. Analizujqc na posiedzeniu stalych 
Komisji Rady strukturq wydatkow, strukturq kosztow poniesionych na pozyskiwanie wody, nic 
z radnych nie mial- najmniejszych zastrzezen co do niezasadnosci koszt6w. GdybySmy mieli 
uzasadnione uwagi, Ze jest zbyt duie zuiycie energii elektrycznej, nie jest racjonalne 
zatrudnienie itd., bylbym pienvsq osobq, ktora zakwestionowalaby propozycje Pana 



Dyrektora. Struktura koszt6w, kt6ra zostala przedstawiona, nie ma podstaw, aby jq 
kwestionowat. Jezeli nie kwestionujemy struktury kosztow, nie mamy r6wnie2 podstawy do 
nie zatwierdzenia taryfy, kt6rq Pan Dyrektor proponuje. Gdybyimy nie zatwierdzili 
proponowanej taryfy, to zgodnie z ustawq o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym 
odprowadzaniu Sciekow, Pan Dyrektor wprowadzilby tq taryfq. 
Rada Miej ska uchwalila budzet grniny na 20 16r. Z&ad budzetowy, kt6ry reprezentuje Pan 
Dyrektor, moie by6 w 50% dotowany przez gminq, ale w budzecie nie zostaly zabezpieczone 
Srodki na dotacjq do wody. Nie ma wiqc dzisiaj podstawy, zeby nie zatwierdziC taryfy. 
Mozemy dyskutowat nad tyrn jak obniiyk koszty. JeSli nie mamy uzasadnienia, nalezy przyjqd, 
ze ta taryfa powinna by6 przez Radq Miejskq zatwierdzona." 

Radny Krzysztof Bon'kowski 
,,Chodzi mi o wypracowanie pewnej strategii dociqhnia kosztami tych uiytkownik6w, kt6rzy 
realnie z tej wody korzystajq. 
W momencie podejmowania dzialari pro Srodowiskowych w tym zakresie, Pan Dyrektor 
wtajemniczyl nas, ze nasza gmina, jeili chodzi o bezpieczenstwo wodne znajduje siq na doSC 
duiych pokladach wody i nie powinno jej zabraknqd. Niemniej jednak mieniajqcy siq klimat 
i zwiqkszenie zapotrzebowania na wodq powoduje, ze w momencie kiedy woda jest drozsza, 
ludzie majq wiqkszq chqt do jej oszczqdzania, czyli ona nie jest marnotrawiona. 
Dzialania te mialyby by6 poirednio spojne z tym, co przyjqliimy w poszczeg6lnych 
prograrnach pro Srodowiskowych w tym zakresie." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Pragnq nadmienid, ze na posiedzeniu wspolnym Komisji rozwaialiimy zr6inicowanie cen 
wody w okresie letnim. Uwaiam, ze byloby to zasadne. Sam widzialem, jak t m .  rekreacja 
korzysta z wody bez opamiqtania. W latach tak suchych jak ubiegly rok mialoby to racjonalne 
uzasadnienie. Generalnie poziom w6d gruntowych siq obniia. WczeSniej takie zr6inicowanie 
cen obowiqzywalo. By6 moze warto powr6cid do takiego rozwiqzania." 

Radny Mariusz Rosin'ski 
,,Na wspolnym posiedzeniu Komisji przysluchiwalem siq z duzym zainteresowaniem bardzo 
ciekawej dyskusji toczonej miqdzy Panem radnym Osiwalq a Panem radnym Botikowskim. 
Jestem czlonkiem Komisji Rewizyjnej, zapoznalem siq wiqc dokladnie z tq sprawq podczas 
posiedzenia Komisji. Nie jestem zadowolony z podwyiki wody o 4%. Bqdq glosowal za 
podwyzszeniem tej taryfy, poniewai docierajq do mnie zar6wno argumenty Pana radnego 
Osiwaly, jak r6wniei argumenty Pana radnego Borikowskiego. Mimo wszystko jestem 
przeciwny dotowaniu wody z podatkow wszystkich osob, poniewai nie wszyscy z niej 
korzystajq- niektorzy majq swoje irodla wody. Podstawq obliczenia taryfy jest iloSC sprzedanej 
wody w roku 2015, a w ubieglyrn roku iloSC sprzedanej wody byla duia, poniewai rok by1 
bardzo suchy. Nie moina jednak zakladad sprzedaky tak duzej iloSci wody w roku biezqcym. 
W przypadku rnniejszej iloici sprzedanej wody bylaby koniecznoi6 dotowania zakladu 
z budietu gminy. Ceny wody w stosunku do gmin oiciennych sq wyjqtkowo niskie. Poza tyrn 
do ceny wody nie sq doliczone koszty amortyzacji. Wliczenie kosztow amortyzacji do ceny 
wody spowodowaloby wzrost taryfy. 
MySlq, ze wzrost oplat do Urzqdu Marszalkowskiego ma rbwniez wplyw na cene za wodq. 
Mam nadziejq, ze by6 moie w przyszlym roku nie bedzie koniecznoSci podwyiszania taryfy." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,JeSli chodzi o wypowiedi Pana radnego J6zefa Lutomirskiego, zgadzam siq z tq wypowiedziq. 
Nie mam nic przeciwko sporqdzonej taryfie pod wzglqdem faktycznym, technicznym, 



zgodnym z prawem. Nie zarzucalem, i e  taryfa jest ile opracowana. M6wiq o skutkach 
wprowadzenia nowej taryfy. Nie ma obowipku co roku wprowadzania nowej taryfy i co roku 
wyiszej. Podwyiszenie taryfy jest zwiqzane z uzasadnionymi argumentarni. 
JeSli chodzi o wypowiedi Pana radnego Krzysztofa Borikowskiego, zgodzilbym siq z niq, 
gdyby zaklad wodociqgowy funkcjonowal na zasadzie zakladu gospodarki kanalizacyjno- 
Sciekowego czy tez zakladu wodociqgowego, ale nie gminnego. Bylby zakladem, kt6ry 
powinien miek c a b  majqtek- sieC wodociqgowq na swoim stanie, odpowiadad za inwestycje, 
za utrzymanie itd. W6wczas zadaniem zakladu byloby skalkulowanie kosztow, okreSlenie 
zyskdw, kt6re mialyby by6 przeznaczone na dalszq modernizacjq czy rozbudowq. 
Bylo r6wniei stwierdzenie, i e  nie zgadzamy siq z tym, i e  musimy placiC z budietu. Przeciei 
placimy z budietu, z budietu utrzymujemy Miejsko- Gminny Zaklad Wodociqgowy, mimo i e  
ludzie nie korzystajq z wody. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zr6inicowaC taryfq, ktora jest 
dzisiaj jednakowa dla wszystkich. Moie bqdg rozwiane obawy, o ktbrych byla mowa, i e  
w okresie letnim niekt6rzy nie oszczqdzajq wody., bo placq tyle na ile ich stac. Pozostali, kt6rzy 
nie korzystajq z wody rowniez ponosq koszty. 
W zwiqzku z tym nie m6wiq teraz o zmianie struktury organizacyjnej czy funkcjonowania 
zakladu, ale o zasadnoSci podwyiszenia taryfy za wodq. JeSli mozna w roku poprzednim 
przyjqd zdoienia ubiegloroczne, ktore byly wystarczajqce, r6wniei w tym roku moglyby by6 
wystarczajqce. JeSli obawiamy siq, i e  nie sprzedamy tyle wody co w roku poprzednim, to i tak 
bedziemy musieli asygnowad Srodki z budietu, aby zaklad m6gl zakonczy6 rok z normalnym 
bilansem." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wszystko co w zakladzie wodociqgowym jest z budietu, ale nie chodzi o wskazanie formalnej 
podstawy do przenaczania Srodkow, poniewai nawet kwoty, ktore sq tutaj ustalane bqdq szly 
przez budzet gminy. Natomiast chodzi o ir6dlo sfinansowania wydatkow przeznaczanych na 
wodq. MySlq, i e  co do zasady rozwiqzanie, w ktcirym beneficjenci finansujq dane dobro, jest 
duio lepsze nii rozkladanie tego r6wniei na tych, kt6rzy nie korzystajq. Ci, ktorzy korzystajq 
z wody, a w gminie jest ich wielu, powinni w jak najwiqkszym zakresie pokrywaC calkowity 
koszt lqcznie z rozwojem sieci. Moina byloby przyjqC postawq, i e  na kadencjq nie zmieniamy 
nic w podatkach, w oplatach zwipmych z wodq, w oplatach Smieciowych. Jest to bardzo 
atrakcyjne z punktu widzenia radnego rozwiqzanie, natomiast musimy bazowad na rachunku 
ekonomicnym ujmujqcym wszystkie aspekty funkcjonowania. JeSli m6wimy o pewnych 
ryzykach, kt6re wynikajq z innych legislacyjnych rozwipari, miejmy to na uwadze, i e  pewna 
amortyzacja w funkcjonowaniu tej instytucji by6 musi. Jest to stan naturalny. Co roku 
podnosimy minimalnie stawkq za wodq, poniewai co roku wymaga to wiqkszych inwestycji. 
Musimy dzisiejszym decyzjami amortyzowaC to co zadzieje siq za rok, dwa czy trzy lata. 
Doskonale rozumiem role Pana radnego Slawomira Osiwaly i jego stanowisko. Nie wiem czy 
zachowalbym siq inaczej. Dla rnnie kluczowe jest to co Pan powiedzial, jeSli chodzi o sytuacjq 
mieszkaric6w Zegrza. Pan radny Osiwala ma prawo mieC wlasne zdanie w tym temacie, aby 
zachowad wiarygodnoi6 w oczach swoich mieszkanc6w, natomiast my jako Rada Miejska musi 
podjqd decyzjq, kt6ra bqdzie w jak najlepszym stopniu odpowiadala biezqcym potrzebom 
gminy w tym obszarze." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq 
odbiorcdw zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu Miejsko- 
Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gminy Serock. 



W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 10 glosach za, 1 glosie przeciw i 3 glosach wstrzymujqcych 
(zalqcznik nr 13). 

10. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu romoju 
i modernizacji gminnych urzqdzen wodociqgowych na lata 2016-2020 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Zgodnie z ustawq o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w 
zaklad wodociqgowy powinien opracowad wieloletni plan modernizacji i rozwoju urqdzen 
wodociqgowych. Dotychczas obowiqzujqcy plan wygasl z koncem 2015r. W zwiqzku 
z powyzszym przygotowany zostal wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urz@zen 
wodociqgowych na kolejne 5 lat. 
Powyzszy plan opracowany przez zaklad wodociqgowy jest zgodny z kierunkami rozwoju 
gminy okreilonymi w studium oraz w planach przestrzennego zagospodarowania gminy 
Serock. Wytyczne do planu sq spbjne z przyjqtym Planem Rozwoju Lokalnego i zapisami 
Wieloletniej Prognozy Finansowej . 
Pod koniec 2015r. zostala rowniei opracowana koncepcja docelowego zwodociqgowania 
gminy Serock do roku 20140, ktorej ten wieloletni plan jest jakby czqstkq i lqczy siq r6wniei 
opracowanym w ramach tej koncepcji modelem hydraulicznym rozwoju i funkcjonowania sieci 
wodociqgowej gminy Serock. 
Zwr6ciliScie siq Psuistwo z proSbq o rozszerzenie tej uchwaly o reasumpcje poprzedniej 
uchwaly. Materialy otrzymaliScie Panstwo przed sesjq." 

Wiceprzewodn iczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urzqdzen wodociqgowych na lata 2016- 
2020." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 183/XVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
20 16 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urqdzen 
wodociqgowych na lata 20 16-2020. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjeta przy 13 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 14). 

11. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie 
darowizny skladnika mienia komunalnego 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Wnosimy projekt uchwaly w sprawie przekazania mienia komunalnego w postaci samochodu 
poiarniczego, ktory jest na stanie Ochotniczej Straiy Poiarnej w Gqsiorowie. Poprzez zakup 
nowego samochodu bojowego dla OSP Serock samochod, ktdry by1 w dyspozycji tej jednostki 
zostal przekazany do OSP Gqsiorowo. W zwiqzku z tym samoch6d dosyC zaawansowany 
technicznie z 1986r. stal siq zbqdny. Tradycjq w tej gminie bylo r6wniez to, i e  samoch6d, kt6ry 
jest dla nas bezuiyteczny, moie by6 przekazany na rzecz innej jednostki samorqdu 



terytorialnego. Planujemy przekazaC ten samoch6d do gminy Sorkwity. Jest to chqC wsparcia 
gminy, kt6rej nie staC na zakup nawet uiywanego samochodu." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stdych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie wyraienia zgody 
na przekazanie w formie darowizny skladnika mienia komunalnego zostal rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 184/XVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie darowizny skladnika mienia 
komunalnego. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjeta przy 14 glosach za- jednoglognie (zalqcznik nr 15). 

12. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwienqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwienqt na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock w 2016 roku 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Od 2012r. jestegmy zobligowania do tworzenia tego rodzaju programu. Z roku na rok program 
opieki nad bezdornnymi zwierzqtami rozwija siq. Program przygotowany na rok 201 6 obejmuje 
swoim zakresem wszystko to co naklada ustawa o ochronie zwierzqt. Poza tym podobnie jak 
w latach ubieglych mamy pewne udoskonalenia programu, w tym roku rowniez wprowadzamy 
pewne zmiany. 
W porownaniu do roku ubieglego, dokladamy wiqkszq iloSC Srodk6w na zabiegi zwiqzane m.in. 
ze sterylizacjq i kastracjq zwierzqt domowych. Od 2013r. finansujemy te zabiegi mieszkancom 
gminy. Z roku na rok program w tym zakresie siq rozwija. Jest bardzo duze zainteresowanie 
mieszkahc6w darmowym chipowaniem, sterylizacjq czy kastracjq zwierzqt. 
Zmianq jest r6wniei fakt, ze zawarliimy umowq ze wszystkim gabinetami weterynaryjnymi na 
terenie gminy. Mieszkahcy, ktorzy chcq skorzystak z dofinansowania udzielanego przez gmine 
na ww. zabiegi, mogq udaC sie do dowolnie wybranego gabinetu weterynaryjnego na terenie 
gminy . 
JeSli chodzi o schronisko, z kt6rq mamy podpisanq umowq jest to schronisko prowadzone przez 
Fundacjq Przyjaciele Braci Mniejszych w Nowym Dworze Mazowieckim. Z tym schroniskiem 
mieligmy podpisanq umowq rowniei w 201 5r." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie przyjqcia 
Prograrnu opieki nad zwierzetarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Radny Krzysztof Bon'kowski 
,,Wydajemy coraz wiecej Srodk6w na ochrone zwierzqt, co jest bardzo szczytne. Niemniej 
kwota na jedno zwierzq jest wysoka- 2.20021. Jest to kwota za odlowienia zwierzqcia i jego 
pobyt w schronisku. Po 14 dniach ta oplata jest przez gmine uruchamiana. Prosze o rozwaienie 
w kolejnych okresach probe podjqcia negocjacji ze schroniskiem, aby podzieliC tq kwote na 



wiqkszq liczbq etapbw. Chodzi o to, aby kwota 2.20021 nie byla uruchamiana od r m ,  tylko np. 
po 3 miesiqcach, poniewai w tym czasie moina byloby sprbbowaC znaleik adopcjq dla tego 
zwierzqcia. Byloby to rozwipanie pozytywne dla budzetu gminy." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Jakie Srodki finansowe pochlonql program w roku 2015? Ile spotkah edukacyjnych bylo 
przeprowadzonych w szkolach, kto prowadzil te spotkania, jakie byly koszty z tym zwiqzane? 
Ile by10 akcji zwiqzanych ze zbi6rkq karmy dla zwierzqt? Gdzie byly prowadzone? Proszq 
o pisernnq odpowiedi w tyrn zakresie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 185/XVIII/20 16 Rady Miej skiej w Serocku z dnia 29 lutego 
201 6 r. w sprawie przyjqcia Prograrnu opieki nad zwierzqtarni bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoici zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku." 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglognie (zalqcznik nr 16). 

13. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia nieruchomo~ci przy 
ul. Modliliskiej w Serocku 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Dzialka nr 2011 polozona przy ul. Modlinskiej w Serocku jest dzierzawiona nieprzenvanie od 
2010r. przez firrnq T- Mobile. Naniesienia jakie znajdujq siq na tej dzialce sq wlasnogciq tej 
firmy. Jest tam zlokalizowany budynek i wieza telefonii kom6rkowej. Wedlug moich 
szacunkow wart066 tej wieiy wynosi okolo 700.000zl. Wynika to z tego, ze firma placi podatki, 
natomiast podatek wynosi 2% od wartoSci tych urqdze6. Od 1998r. do 30 czenvca 2016r. 
(umowa jest zawarta do 30 czerwca 2016r.) czynsz dzieriawny za tq nieruchomoSk wplynie 
w wysokoici 3 17.000~1, co daje kwotq 930zV m2. 
Na dzien dzisiejszy czynsz dzieriawny jest ustalony na poziomie 26.000~1 rocznie, trzeba 
pomniejszyd tq kwotq o podatek VAT. Do tego dochodzq podatki, kt6re wplywajq do gminy 
w wysokoici ponad 14.000~1. Z tej nieruchomoSci do budzetu gminy otrzymujemy okolo 
35.000zl netto. 
Mozemy z tego oczywiicie zrezygnowak. Kontaktowalem siq z firmq T-Mobile i zapytalem 
czy ta nieruchomoid jest dla nich niezbqdna. Ww. nieruchomoSC nie jest dla nich niezbqdna. 
Jezeli nie bqdzie zgody na wydzieriawienie nieruchomoSci, firma sobie poradzi. W tej chwili 
f m a  chcialaby zainwestowak w tq nieruchomoSC i doprowadzik tam Swiatlowody. Nie jest talc, 
ze na pewno je doprowadq, poniewai akcjonariusze decydujq czy zainwestujq w tq 
nieruchomoSk pewnq kwotq. W tej chwili sq na etapie projektowania i szacowania tego 
przedsiqwziqcia." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie wydzieriawienia 
nieruchomoSci przy ul. Modlihskiej w Serocku zostal rozpatrzony i nie uzyska1 pozytywnej 
opinii." 

Radny Krzysztof Borikowski 
,,Bylem jednq z os6b, kt6re mialy wqtpliwoSci co do przedluzenia dzierzawy o kolejne 10 lat. 
Byly podnoszone r6ine argurnenty. JesteSmy wybrani jako radni na czteroletniq kadencjq. 



Podejmowanie pewnych decyzji, ktore wykraczajq poza ten horyzont, moie powodowad 
r6inego rodzaju zawirowania. OsobiScie woldbym podejmowak decyzje, ktdre nie wykraczajq 
poza obecnq kadencjq radnego. Jest to osobiicie dla mnie trudnoSC i dyskomfort w podjqciu tej 
decyzji. Z drugiej jednak strony dane finansowe, kt6re zostaly przedstawione, sq jak najbardziej 
korzystne i utracenie tej inwestycji spowoduje negatywne skutki dla budietu gminy. 
Po posiedzeniu wspolnym Komisji jeszcze raz przeanalizowaiem w jaki sposob firma dokonuje 
inwestycji. Inwestycja powyiej 3.500~1 na danej nieruchomoici jest t m .  inwestycjq w obcym 
irodku trwalym. Musi zostad utworzona pewna wartoid, w tym przypadku pewnie 
doprowadzenie Swiatlowodu, ktorego koszt wyniesie okolo 100.000~~. Przez okreSlony okres 
czasu jest to amortyzowane, nie jest wpisywane w koszty jednorazowo, ale na 10 lat. W tym 
zakresie pojawila siq moja wqtpliwoSC, i e  jezeli przedluzymy umowq dzierzawy tylko na 3 lata, 
f m a  nie bqdzie miala gwarancji, i e  bqdzie mogla zamortyzowaC te koszty w ciqgu pelnych 10 
lat. Firma poniesie wydatki w wysokoSci 100.000zl, natomiast po stronie koszt6w bedzie 
w stanie zapisaC tylko 30.000zl. Chcialem wyrazid swojq wqtpliwoSC w tym zakresie. Mimo, 
i e  na pocqtku glosowalem przeciw tej uchwale, po uwzglqdnieniu aspektu, ktory powoduje, 
i e  firma moze nie podjqC tej inwestycji, poniewai nie bedzie to dla niej oplacalne 
ekonomicznie. Mimo ze nie chcialbym wkraczaC w uprawnienia kolejnych rad gminy, ktore 
bqdq mogly przedluzad umowy dzieriawy o kolejne okresy, moze siq okazaC, ze firma, nie 
majqc podstaw prawnych do takiej decyzji, nie bqdzie w stanie podjqC tej inwestycji." 

Radny Stawomir Osiwata 
,,Czy prawo zasiedzenie obejmuje grunt dzieriawny?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,JeSli ten grunt jest potrzebny firmie pod wzgledem inwestycyjnym, dlaczego nie wystqpila do 
nas z propozycjq wykupu tej nieruchomoSci? Skoro nam ten grunt jest niepotrzebny, mozemy 
go sprzedad.. Z punktu widzenia gminy bardziej oplacalna jest dzierzawa gruntu. W zwiqzku 
z tym powinniimy przediuzyd umowq dzieriawy na kolejne 3 lata. Zgadzajqc siq na dzierzawq 
10 letniq, zostawiamy majqtek gminy jui obci@ony na kolejne lata. 
Skladam wniosek, aby w uchwale zmieniC okres dzieriawy z 10 lat na 3 lata." 

Radny Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,,Czy nie mozemy utrzymaC dotychczasowej ceny dzieriawy?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Bqdziemy chcieli utrzymad dotychczas obowiqzujqcq cenq dzierzawy tej nieruchomoSci." 

Radny Krzysztof Bon'ko wski 
,,Zwracam siq z proSbq, aby w treSci umowy dzieriawy spr6bowaC uwzglqdniC mozliwoSC 
podwyzszania kwoty dzieriawy o pewne koszty, ktdre mogq siq pojawiaC." 

Radny Mariusz Rosiiiski 
,,Okres 10 lat dzieriawy zapewnia gminie pewne dochody. Warunki finansowe sq dosyC 
atrakcyjne i korzystne." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Wycofujq zloiony wniosek." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie wydzieriawienia nieruchomogci przy ul. Modlinskiej w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwalra zostala przyjqta przy 12 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych (zalqcnik nr 17). 

(Posiedzenie sesji opuicil radny Krzysztof Boikowski). 

14. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Boleslawowo 
nazwy ul. Aleja R6i 

Kiero wnik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Proszq o uwzglqdnienie autopoprawki polegajqcej na zarnianie w wersie czwartym 
uzasadnienia do projektu uchwaly ,,wojewddzkiej nr 632" na ,,drogi krajowej nr 62". 
Projekt uchwaly dotyczy nadania drodze poloionej we wsi Boleslawowo nazwy ul. Aleja R6z. 
Dotyczy to czqSci dzidki nr 17/37. Wniosek zostal zloiony przez czterech z piqciu 
wsp6lwlaScicieli. Piqty ze wsp6lwldcicieli wyrazil zgodq. na nadanie przedmiotowej drodze 
nazwy ul. Aleja R6i w terminie p6iniejszym." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jhzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
poloionej we wsi Boles~awowo nazwy ul. Aleja R6z zostal: rozpatrzony i nie uzyskal 
pozytywnej opinii." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Proszq o ponowne odrzucenie proponowanej nazwy. Wydaje mi siq., ze nazwa nie jest 
przemyglana. Proszq Pana Kierownika o zaproponowanie wlaScicielom drogi innej nazwy. 
Uwaiam, ie tak mala droga prowadzqca do jednego budynku jest niestosowna." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwale Nr 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
20 16 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Bolesl:awowo nazwy ul. Aleja R6z. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala odrzucona przy 6 glosach przeciw oraz 7 glosach wstrzymujqcych (zalqcmik 
nr 18). 

15. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Karolino 
nazwy ul. Zorzy 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Dzialka jest wlasnogciq gminy, stanowi drogq wewnqtrznq. Zwracaliimy siq do wszystkich 
wlaicicieli nieruchomoSci polozonej przy tej drodze z propozycjq ul. Zorzy." 



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

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uchwalq Nr 187/XVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Karolino nazwy ul. Zorzy. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych (zalqcznik nr 19). 

16. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 
nazwy ul. Cynamonowa 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Projekt uchwdy dotyczy nadania drodze poloionej we wsi Marynino nazwy ul. Cynamonowa. 
Sq to dwie dzialki o powierzchni- dzialka nr 24412 o powierzchni 1441m2 oraz dzialka 
nr 242110 o powierzchni 1876m2. Jeden z wlaicicieli drogi wystqpil z wnioskiem o nadanie 
nazwy i zaproponowal nazwy: ul. Brylantowa, ul. Miqtowa i ul. Cynamonowa. Nazwy 
ul. Brylantowa i ul. Mietowa ju i  wystqpujq na terenie gminy Serock. ProsiliSmy o rozszerzenie 
wniosku, poniewaj droga sklada siq z dwoch dzialek. Wniosek zostal rozszerzony. 
Zwr6ciliimy siq do pozostalych wsp6lwlaScicieli drogi oraz wlaicicieli nieruchomoSci 
poloinych wzdluz drogi o wyraienie zgody na nadanie przedmiotowej drodze nazwy 
ul. Cynamonowa. UzyskaliSmy pozytywnq opiniq oraz zgodq na nadanie zaproponowanej 
nazwy." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
poloionej we wsi Marynino nazwy ul. Cynamonowa zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uchwalq Nr 188/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino nazwy ul. Cynarnonowa. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 20). 

17. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 
namy ul. Malego Ksiqcia 

Kierownik Referatu GP Cezai-y Parzychowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy drogi poloionej we wsi Skubianka. Propozycja nazwy brzmi 
ul. Malego Ksiqcia. Droga jest oznaczona w ewidencji gruntow jako czqSC dzialki nr 36415. 
Z wnioskiem o nadanie drodze nanvy wystqpil jeden ze wsp6lwlaScicieli drogi. Z uzasadnienia 
wniosku wynika, i e  ,,zaproponowana nazwa ulicy bardzo dobrze wkomponuje siq oraz bedzie 
wspolgrala z nazwarni sqsiednich ulic." Przedmiotowa droga stanowi wspblwlasnoSC trzynastu 



os6b. W zwiqzku z tym zwr6ciliSmy siq do wszystkich wsp6hla4cicieli o wyraienie zgody. 
Wszyscy wsp6hlaSciciele wyrazili zgodq na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ul. Mdego 
Ksiqcia." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
polozonej we wsi Skubianka nazwy ul. Mdego Ksiqcia zostal rozpatrzony i uzyskal negatywnq 
opiniq." 

Radny Wtodzimierz SkoSkiewicz 
,,Uwaiam, i e  zaproponowana nazwa j est nieodpowiednia." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 189/XVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka nazwy ul. Malego Ksiqcia. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala odrzucona przy 5 glosach przeciw, 1 glosie za i 7 glosach wstrzymujqcych 
(zalqcznik nr 2 1 ). 

18. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Cudowna 

Kierownik Referatu GP Cezary Pariycho wski 
,,Projekt uchwaly dotyczy drogi poloionej w Serocku w obrqbie 03. Propozycja nazwy jest 
ul. Cudowna. Dzialka jest oznaczona w ewidencji gruntbw jako dzialka nr 1311 5 o powierzchni 
0,2676 ha. Powstala w wyniku podzialu gruntow. Droga z mocy prawa przeszla na wlasnoSC 
gminy. Byly wlagciciel drogi zwr6cil siq z wnioskiem o nadanie nazwy drodze i zaproponowal 
nazwq ul. Przytulna, Zjawiskowa, Cudowna lub Przyjazna. Nazwy ul. Przytulna i ul. Przyjazna 
wystqpujq juz na terenie gminy. Wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom inwestora, zostda 
wybrana nazwa ul. Cudowna." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
polozonej w Serocku nazwy ul. Cudowna zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na poczqtku sesji zapowiedzialem temat, kt6ry teraz chcialbym podjqk. W kontekicie 
dzisiejszego wydarzenia w przeddzien Narodowego Dnia Parniqci ,,Zolnierzy Wyklqtych", 
chcialbym zaproponowak Panstwu odrzucenie wniosku o nadanie przedmiotowej drodze nazwy 
ul. Cudowna i rozwaienie propozycji nadania drodze ul. plk Eukasza Ciepliliskiego. Byl to 
ostatni szef IV Zarzqdu organizacji Wolno4C i NiezawisloSC- iolnierz niezlomny, kt6rego 
zastrzelono 1 marca 1953r. Urodzil siq w 1913r. w Ostrowi Mazowieckiej. Byl sluchaczem 
Szkoly Podchorqzych Piechoty. W kampanii wrzeSniowej walczyl nad Bzurq. Za zniszczenie 
szeSciu niemieckich czojg6w zostal: odznaczony Orderem Virtuti Militari przez gen. Tadeusza 
Kutrzebq. W 1940r. uciekl z niemieckiego wiqzienia. Przez calq okupacjq walczyl 
w podziemnym pahstwie. Po wojnie nigdy nie zlo2yl broni. Do 1950r. kiedy zostal schwytany, 
dzialal na rzecz panstwa polskiego podziemnego. Szczeg6lnie wzruszajqce sq jego slowa, kt6re 
mial szansq zaszyk w chusteczce po latach do rodziny. Z tych sl6w bije zal jego patriotymu, 



postawy, miloSci do ojczyzny. Szczegolnie ubolewd nad tym jak zarzucano mu w procesie 
zdradq ojczyzny, dla ktorej od najmlodszych lat zyl, walczyl i pracowal. W 1953r. zostal 
zastrzelony strzalem w tyl glowy w wiqzieniu mokotowskim w Warszawie. 
Obok jest ul. Romualda Traugutta- dyktatora Powstania Styczniowego. Dla tych ludzi, ktorzy 
ginqli przez lata po wojnie nie ma miejsca w polskiej historii. Probujemy to odtwarzad." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Postawil mnie Pan w niezrqcznej sytuacji. Uzasadnienie dla nadania nazwy ul. plk Lukasza 
Ciepliiiskiego Pan Przewodnicqcy przedstawil i chyba nikt z obecnych tutaj osob nie ma nic 
przeciwko temu. JeSli chcielibySmy podejSC do tego z takim znaczeniem, jak Pan 
Przewodniczqcy to przekiada, powinniSmy odpowiednio siq do tego przygotowak." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Moj wniosek oznacza tyle, i e  jeSli dzisiaj nie przyjmiemy nazwy ul. Cudowna, marny czas, 
aby siq zastanowit nad tym zastanowik i podjqt odpowiedniq decyzjq." 

Radny Stanklaw Kriyczkowski 
,,Uwaiam, i e  naleialoby siq zastanowid nad nazwq ulicy w zakresie Powstania Styczniowego." 

Radna Jolanta Kaczrnarska 
,,MySlq, i e  propozycja Pana Przewodniczqcego jest jak najbardziej stosowna i odpowiednia do 
klimatu dzisiejszego dnia i jutrzejszego Swiqta. MySlq, ze musimy zaczqC w ten sposob 
planowad nadawanie nazw ulic na terenie gminy. Nasze decyzje powinny byd przemyilane 
i nie mogq by6 podejmowane pod Mywem chwili i argumentow przedstawianych przez 
mieszkaric6w." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 189/XVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie nadania drodze poiozonej w Serocku nazwy ul. Cudowna. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala odrzucona przy 12 glosach przeciw i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik 
nr 22). 

19. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,JeSli chodzi o kolej do Zegrza, zostaiy rozdzielone zadania dotyczqce rewitalizacji linii 
kolejowej do Zegrza. Pewne kwestie zwiqane z finansowaniem wziql na siebie Marszalek 
Wojewodztwa Mazowieckiego i zapisal to w Regionalnym Programie Operacyjnym, natomiast 
kwestie techniczne wziqly na siebie Polskie Koleje Pahtwowe. W momencie uzgodnienia 
Srodkow finansowych sqdzq, ze ta kwestia bqdzie dalej realizowana. Przy najblizszej okazji 
postaramy siq powiedziet wiqcej na temat stopnia zaawansowania prac. Nie jesteSmy stronq 
tego przedsiqwziqcia, w zwiqzku z tym nie do konca dysponujemy bieiqcq informacjq. 
Odnoinie pornieszczen po dawnej bibliotece, przygotowujemy lokal pod dzialalnohd, kt6ra 
bylaby miejscem roinych stowarzyszen, organizacji. Wykonaliimy projekt adaptacji tych 
pomieszczen. Wymaga to zaangaiowania duiej iloSci Srodk6w finansowych. W ciqgu 
najbliiszych dni planujemy oglosid procedure przetargowq i zwrocik siq do Pahstwa na kolejnej 
sesji o zabezpieczenie Srodkow finansowych na ten cel." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Jeili chodzi o liniq kolejowq Warszawa- Zegrze, zobowiqzujq siq, i e  z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego, kwestia ta pojawi siq na najblizszym konwencie wojtow, burmistrza i prezydenta 
miasta." 

20. 
Sprawy r6zne 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Chcidbym przypomniek o plakatach dotyczgcych ochrony pszcz64. Proszq o przekazanie tych 
plakatow soltysom." 
Radny Slawomir Osiwala 
,,Proszq o przygotowanie na najblizsq sesjq projekt uchwaly zrnieniajyej uchwalq w sprawie 
ustalenia os6b korzystajqcych z bezplatnych i ulgowych przejazd6w autobusami komunikacji 
lokalnej na terenie gminy. Mam kilka sygna46w od osob, kt6re sq w wieku emerytalnym, ale 
nie naby4y prawa do emerytury." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Czy istniejq trudnosci czy te i  mogq siq pojawiC w najbliiszej perspektywie trudnoSci 
z otrzymaniem warunkow i ewentualnie podlqczeniem siq do balustrady wodnej now0 
wybudowanych budynkow. Dotyczy to miejscowosci Nowa WieS, Kania Nowa, Kania Polska 
i Cupel." 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Obarczenia sq tylko i wylqcmie na odcinku, kiedy sieC musi przes4aC tyle wody, czyli 
36 tysiqcy m3 na godzine do poczqtku Nowej Wsi (od skrzyzowania z ul. Wyszkowskq, 
ul. Serocka do pocqtku Nowej Wsi). Nie moiha tam rozebrak wody na nowych odbiorc6w 
z uwagi na to, i e  takq ilo4C wody naleiy przeslaC dalej, aby byto zapewnienie ciSnienia 
i wydajnoSci komunalnego i przeciwpoiarowego zapewnienia wody. Natomiast w innych 
miejscach, gdzie jest przylqcze, jest moiliwoSC przylqcczenia siq do sieci." 

Pan Pawel Lewando wski 
,,Marn pewne zastrzezenia do przedstawionego na posiedzeniu Komisji modelu 
hydraulicznego. Z jednej strony slyszymy, i e  brakuje wody. Rozwiqzaniem jest wylqczenie 
polowy ujqC, w6wczas wody nam starczy. Drugim zaloieniem jest to, i e  nowe rnagistrale sq 
dostosowane do miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Dla Nowej Wsi nowa 
magistrala wodna jest poprowadzona po dzialkach lesnych i niezabudowanych- okrqinq drogq 
a nie jest poprowadzona najkrotsq drogq po terenach przeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo. 
OdnoSnie tematu, i e  nie mozemy siq podlgczyC do wodociqgu na odcinku od Lachy do 
pocqtku Nowej Wsi, wedlug mnie prawa fizyki sq takie, i e  niewaine dokid ta woda odejdzie. 
Jezeli kt06 inny dostaje pozwolenie na podlqczenie siq do tego samego wodociqgu tylko 
dlatego, i e  jest 500 metrow dalej a ja nie mogq dostaC, bo jestem 500 metr6w bliiej, dla mnie 
jest coS nie tak. 
Czy bylaby moiliwo5C, aby kt06 kto ma wiedzq technicznq powiedzial, czy my rzeczywiicie 
nie moiemy siq podlgczyC do tego wodociqgu czy tei nie. Z tabeli przedstawionej przez Pana 
Dyrektora dotyczqcej rozwoju i modernizacji gminnych urqdzen wodociqgowych w latach 
201 6-2020 wynika, i e  sq do46 duke Srodki finansowe przeznaczone w tym roku i nastqpnym na 
budowq drobnych odcink6w wodociqg6w, kt6re bqdq sluzyC tylko specyficznej iloici os6b, 



natomiast budowa magistrali w Nowej Wsi, kt6ra jest potrzebna wszystkim, jest planowana 
dopier0 w 20 17r. 
Czujq siq dyskryminowany w ten sposbb, ze nie mogq dostaC pozwolenia na podlqczenie do 
wodociqgu. Chcialbym, aby to by10 wyjahione." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,ChciaIbym zglosiC wywr6cone drzewo na trasie rowerowo- biegowej za Jacht Clubem. Nie 
ma tam mozliwoSci przejazdu." 

Radny Marek Bilihski 
,,Chcia1bym ponowiC proSbq do Pana Przewodniczqcego dotyczqcq znaku drogowego 
w kierunku Woli Kielpinskiej . Dotyczy to drogi powiatowej ." 

21. 
Zamkniqcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zarnknql XVIII 
sesjq Rady Miejskiej w Serocku o godz. 19.10. 

Artur Borkowski 




