
Protokbl nr 112016 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 22 marca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka 
Oktaba i poinformowda, i e  w posiedzeniu Komisji uczestniczy 3 radnych (nieobecni radni: 
Bozena Kalinowska, Jdzef Lutomirski i Krzysztof Bodcowski; lista obecnohci- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy ktdrym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli zaproszeni goicie zgodnie z lisq obecnoici (zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Przedstawila nastepujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie gminy Miasto i Grnina Serock. 

2. Rozpatrzenie pisma w sprawie udostepnienia pomieszczenia na prowadzenie zajek 
plastycznych i kulinarnych dla mieszkaric6w Miasta i Gminy Serock. 

3. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porqdek 
zostal przyjqty . 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock 

Kierownik Referatu RMP Rafat Karpiiiski 
,,W ubieglym roku zostala powolana komisja ds. oceny treici i wprowadzenia zmian w statucie. 
Wynikiem prac komisji jest przedstawiony projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
w statucie. 
Proponowane zmiany do Statutu gminy Miasto i Gmina Serock dotycq kwestii zwiqzanych 
z organizacjq pracy Rady Miejskiej w Serocku. Zmianie ulegly zapisy dotycqce m.in. 
udostepniania dokurnentdw na wniosek zainteresowanej osoby, procedury prac nad projektem 
uchwaly budzetowej, rozszerzenia liczby podmiot6w, kt6rym przysluguje inicjatywa 
uchwalodawcza, zmiany zakresu dzialania stalych Komisji Rady oraz aktualizacji wykazu 
jednostek organizacyjnych gminy . 
Jeili chodzi o Komisje Spraw Obywatelskich, z katalogu zadan naleiqcych do Komisji zostalo 
wykreilone zadanie zwiqzane z rozpatrywaniem skarg i wnioskdw i zostalo przeniesione do 
zadari Komisji Rewizyjnej ." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy 
Miasto i Gmina Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 3). 



2. 
Rozpatnenie pisma w sprawie udostepnienia pomieszczenia na prowadzenie zajgi 
plastycznych i kulinarnych dla mieszkancow Miasta i Gminy Serock 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,OtrzymaliScie Pahstwo treSC pisma (zdqcznik 1x4). PoddaliSmy szczeg6lowej analizie proSbq 
zawartq w niniejszym piSmie. Nie mamy iadnego pomieszczenia, kt6re moglibyimy przekazac 
wnioskodawczyni do wylqcznego uzytkowania. W piSmie Pani podnosi, i e  ,,dzialalnoSC, kt6rq 
chcialabym prowadzic na rzecz gminy nie jest komercyjna, nie przynosi r6wniez takiego 
dochodu (. . .)" 
Wnioskodawczyni nie chce prowadziC tej dzialalnoici charytatywnie, tylko pobierac z tego 
tytulu okreSlone oplaty. Nie widzimy mozliwosci przydzielenia jej jakiegokolwiek 
pomieszczenia. Jezeli wnioskodawczyni zglosilaby chqC zorganizowania zajqC dla dzieci 
i mlodzieiy, powima zwr6ciC siq z tym do dyrektora szkoly. Gdyby dzieci i rodzice wyraziliby 
chqC udzialu w tego rodzaju zajqciach, mySlq, i e  dyrektor szkoly udostepnilby pomieszczenie 
w szkole." 

Zastqpca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,Wnioskodawczyni potrzebuje pomieszczenia, w kt6rym moglaby zostawik wykonane prace 
plastycne. Pomieszczenie po bibliotece pod koniec tego pblrocza prawdopodobnie zostanie 
wyremontowane. Bedzie to pomieszczenie wielofunkcyjne, w ktorym bqdq mieli zajqcia 
seniorzy, r6ine stowarzyszenia itd. Przygotujemy harmonogram korzystania z pomieszczenia. 
W szkole i w Centrum Kultury i Czytelnictwa nie mamy wolnego pomieszczenia o powierzchni 
okolo 30m2, ktore moglibySmy wygospodarowaC i przenaczyc do uiytkowania 
wnioskodawczyni. Widzq moziiwoS6 wynajqcia pomieszczenia w Powiatowym Zespole Szk6l 
Ponadgimnazjalnych w Serocku z przeznaczeniem na prowadzenie tego rodzaju zajqc. 
Wnioskodawczyni musialaby siq jednak zwrociC z taka prosba, do dyrektora szkoly." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
,,Komisja musi wypracowac stanowisko w tej sprawie. Po zapoznaniu siq z treSciq pisma oraz 
stanowiskiem Burmistrza, Komisja nie widzi moiliwoSci przychylenia siq do zl-ozonego 
wniosku. Na chwilq obecnq brak jest w zasobach gminy pomieszczenia, ktore moina byloby 
przekad do wylqcznego uiytkowania. Istnieje natomiast mozliwoSC zorganizowania zajqC 
jednorazowych dla mieszkaric6w gminy Miasto i Gmina Serock w budynku szkoly 
podstawowej w Serocku lub Centn~m Kuitury i Czytelnictwa w Serocku. 
Komisja Spraw Obywatelskich proponuje takie rozwazenie moiliwoSci zorganizowania 
proponowanych przez Paniq zajqC w budynku Powiatowego Zespolu Szk61 
Ponadgimnazjalnych w Serocku." 

3. 
Sprawy r6ine 

Nie zgloszono. 

Przewodniczqca Komkji Agnieszka Oktaba 
Stwierdzila wyczerpanie porqdku obrad, podziqkowala wszystkim za udzial i zakonczyla 
posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. 

Anna 

Prze wodniczqca 


