Protokdl n r 212016
ze wspdlnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 24 lutego 2016r.

Posiedzenie Komisji odbylo sip w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock.
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku J6zef
Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu wsp6lnym Komisji uczestniczy 11 radnych
(nieobecni radni: Gabriela Ksieyk, Artur Borkowski, Krzysztof Bohkowski, Krzysztof
Zakolski; lista obecnosci- zalqcznik n r I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moze
obradowae. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goScie (lista obecnogcizalqcznik nr 2).

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutornirski
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq
odbiorc6w zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu
Miejsko- Grninnego Zakiadu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji gminnych urzqdzeli wodociqgowych na lata 2016-2020.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrajenia zgody na przekazanie w formie
darowizny skladnika mienia komunalnego.
4. 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.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzierzawienia nieruchomoSci przy
ul. Modlinskiej w Serocku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi
Boleslawowo nazwy ul. Aleja R6z.
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Karolino
nazwy ul. Zorzy.
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino
nazwy ul. Cynarnonowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka
nazwy ul. Malego Ksiqcia.
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy
ul. Cudowna.
11. Przyjqcie protokol6w ze wspblnego posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia 2015r.
i 25 stycznia 2016r.
12. Sprawy r6ine.
Nastqpnie zaproponowal zmianq porzqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie
10a- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy
Spdecnej w Serocku.

WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie zmianq porzqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie
10a- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy
Spolecznej w Serocku.
W glosowaniu
Zmiana porzqdku obrad zostda przyjqta przy 11 glosach za- jednogloinie.

WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie porzqdek posiedzenia Komisji wraz z przyjqtq zmianq.
W glosowaniu
Porqdek posiedzenia zostal przyjqty przy 11 glosach za- jednogloinie.
1.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatnenie w wode
odbiorcdw zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu MiejskoGminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Uchwalenie taryfy jest zwiqzane z obowiqzujqcymi przepisami prawa, poniewai taryfa
obowiqmje tylko przez rok. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym
odprowadzaniu iciekow okreila, i e rada gminy podejmuje uchwalq na rok nastqpny.
W okreslonych terminach ustawowych zostal zloiony wniosek do Burmistrza o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodq na terenie gminy Serock, nastqpnie zweryfikowany
i przedloiony Radzie Miejskiej projekt uchwaly.
Zaklad wodociqgowy prowadzi dzialalnoSC zwipanq tylko i wylqcznie ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodq, w zwiqzku z tym tworzenie uchwaly jest bezpoirednio skorelowane
z projektem planu finansowego, ktory Paristwo zatwierdzaliicie jako zalqcznik do uchwaly
budzetowej. Jest to zwiqzane z tym, i e na terenie gminy Miasto i Gmina Serock uwzglqdniamy
tylko jedna taryfowq grupq odbiorcow. Taryfa jest korelacjq dwoch skladowych- ceny lm3
wody oraz oplaty staiej. Przygotowanie wniosku o uchwalenie taryfy wiqze siq r6wniei
z okreilonymi w rozporqdzeniu konkretnymi tabelami.
Tabela C dotyczy alokacji niezbqdnych przychodow wedlug taryfowych grup odbiorc6w uslug.
Koszty bezpogrednie zwiqzane z zaopatrzeniem w wodq wynoszq 2.070.740~1.
Przedsiqbiorstwa wodociqgowe mogq pewne rzeczy wpisywac, czego my nie robimy,
tj. amortyzacja lub odpisy umorzeniowe. Jeieli wpisywalibysmy amortyzacjq, naledoby
wpisaC odpis urnorzeniowy w wysokoici okolo 2.000.000zl.
(Nu posiedzenie Komisji przyby! radny Krzysztof Bohkowski).

Metodq alokacji prostej, uwzglqdniajqc jednq taryfowq grupq odbiorcow i dzialania zwipme
tylko z jednym przedmiotem dzialalnoici- zbiorowym zaopatrzeniem w wodq, biorqc pod
uwagq szacunkowq sprzedai wody i liczbe odbiorcbw, kompilacjq dw6ch czynnikow- ceny
wody i oplaty stalej proponujemy Paf~stwutaryfq za lm3 wody w wysokoici 2,8321 oraz oplatq
abonamentowq w wysokoki 3921 rocznie za jeden wodomierz.
Por6wnujqc proponowanq cenq wody do cen obowiqzujqcych w gminach sqsiednich,
w dalszym ciqgu cena wody w gminie Serock jest jednq z najnizszych cen.
Wszystkie podane ceny oraz koszty sq cenami netto, do ktorych nalezy doliczyC podatek VAT
w wysokoici 896."

Radny Krzysztof BoAkowski
,,W ubiegkym roku byla dyskusja na temat amortyzacji urzqdzeli, kt6re nie sq wliczane w koszty
wody. Dyskusja wbwczas zakonczyla siq na tym, ze koszty amortyzacji inwestycji sq zawarte
w budiecie i kaidy mieszkaniec bez wzglqdu na to czy korzysta z wody czy nie korzysta,
doplaca do nich.
Czy byla rozwaiana moiliwoSC podzielenia kosztow czqSci inwestycji pomiqdzy osoby
korzystajqce obecnie z sieci wodociqgowej. Niewqtpliwie wplynie to na cenq wody, ale bqdzie
bardziej sprawiedliwe podzielenie koszt6w na realnych uzytkownikbw, kt6rzy korzystajq
z wody. Podarn przyklad rolnika, ktory ma wlasnq studniq, nie korzysta z gminnej sieci
wodociqgowej, ale odprowadza podatki do gminy. W ramach tych podatkow placi r6wniez za
to, ze jest rozbudowywana sieC wodociqgowa."
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Nie byla przeprowadzana tego rodzaju analiza. Spoika z o. o. czy inna musi wpisaC
amortyzacjq ,jest to jej obowiqzkiem. Natomiast samorzqdowy zaklad budietowy nie musi, ale
jeSli wpisze, pieniqdze z odpisu amortyzacyjnego muszq by6 przeznaczone na inwestycje. Nie
moina ich przemaczyk na remonty itd. Wi@e siq to rowniez z tym, ze odpis amortyzacyjny to
kwota ponad 2.000.000zl. Taryfa za wodq musialaby wowczas wynieSC okolo 5z4/m3 wody.
W planie finansowym okolo 300.000~1
jest przeznaczone na zadania inwestycyjne.
Podwyika taryfa w wysokoSci okolo 4% w stosunku rocmym powoduje wzrost przychod6w
z tytulu sprzedaiy wody o okolo 100.00021. Kwota ta jest zwiqzana z pokryciem kosztow, ktore
sq zaloione przy planie finansowym, czyli utrzymaniem zadari inwestycyjnych na wyzszym,
zaplatq podatku do gminy, regulacjq wynagrodzen.
Taryfa byla tak skonstruowana, ieby nie wpisywaC odpis6w amortyzacyjnych w taryfq i na
dzien dzisiejszy nie obarczak odbiorcow wody."
Radny Stanidaw Krzyczkowski
,,Kilka lat temu funkcjonowal podzial na dwie stawki oplaty za wodq. Dla mnie koronny
argument jest taki, i e obecnie sq tzw. suche lata. Czqsto, przejezdzajqc przez tereny
dzidkowc6w widzq, ze ludzie nie oszczqdzajq wody, natomiast rolnicy, przy pracach
w gospodarstwie rolnym majq problem z brakiem wody. Rodzi siq pytanie, czy waina jest
trawka u dzialkowicza czy wazna jest produkcja rolna i woda na cele bytowe? Wydaje mi siq,
ie gdyby bylo zr6inicowanie cen i wyisza stawka, bylaby to mobilizacji dla niektorych osob
do oszczqdzania wody.
Ceny energii sq taiisze a stanowiq doSC duiy udzial w przedstawionym zestawieniu. Poproszq
o wyjaSnienie, co talc gwaltownie wzroslo, i e musimy podnosik cenq wody o 4%?
W tabeli dotycqcej zarnierzen inwestycyjnych, brakuje dokonczenia budowy wodociqgu na
odcinku do skrzyiowania w Szadkach. Jest to odcinek okolo 500 metrow."
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,JeSli chodzi o zadania inwestycyjne, dotyczy to projektu uchwaly w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji gminnych urqdzen wodociqgowych. Odpowiedzi udzielq przy
omawianiu tego punktu porzqdku obrad.
OdnoSnie zwiqkszenia kosztow, jest to zwiqzane ze zmianq planu finansowego, kt6ry jest
w granicach okolo 100.000~1.Nie dotyczy to tylko energii elektrycznej, ale zaklad ponosi
wszystkie koszty, od zatrudnienia pracownikow poprzez zaplatq podatku, opiate
marszalkowskq. Wzrosla oplata marszalkowska, energia nie zdrozala, ale jest pochodnq pracy
wszystkich urzqdzen. Urzqdzenia, kt6ry wbudowujemy nie sq energooszczqdne. Praca stacji
jest obarczona tylko i wylqcznie prqdem. Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy jest

zwiqzana z tym, i e nie ma tam, jak wczeiniej, dw6ch pomp, ale sq trzy pompy glqbinowe, piqC
pomp plaskich i ogrzewanie elektryczne itd. Sama cena 1 kilowata nie wplywa na wzrost
kosztow, ale pob6r energii i zapewnienie dostaw energii, bo przejicie do innej taryfowej grupy
odbiorcow w zakladzie energetycznym generuje zwiqzane z tym koszty. Do tej pory
zapewnienie energii na jednq stacjq wynosilo 45 kilowatow, teraz jest 90 kilowat6w. Podobnie
jest w przypadku kaidej innej stacji. Wszystkie updzenia sq na prqd, a urqdzen jest duzo.
Poza tym jest jeszcze kwestia urealnienia wynagrodzen, w ubieglym roku bylo to p61 roku,
teraz sq roczne konsekwencje. Oplata marszalkowska wzrosla i wynosi 0,13621 od lm3 wody.
Wzrost oplaty marszalkowskiej jest w granicach 10.000~1."
Radny Slawomir Osiwaia
,,Nie jestem przekonany do tego, czy faktycznie wzrost koszt6w na przyszly rok okreilony
w nowej taryfie ma uzasadnienie. ObowiqAuem Pana Dyrektora jest okreglenie taryfy na dany
rok, ale nie ma obowiipku co roku podnosik stawek taryfy. Jako czlonek Komisji Rewizyjnej
pragnq poinformowak, i e w ramach kontroli zakladu stwierdziliimy bardzo dobre
funkcjonowanie, bardzo dobre bilansowanie siq irodk6w finansowych, a wrqcz pozytywny
z punktu zarzqdzania zakladem fakt, ze za ubiegly rok zaklad wypracowal nadwyzkq
budzetowq, ktorq zwrbcil do budzetu gminy. Aktualna stawka wody w pelni pokrywda
funkcjonowanie zakladu. Zaklad wodociqgowy nie jest podmiotem, ktory ma zarabiak, ale jest
to podmiot, kt6ry ma funkcjonowaC na rzecz mieszkahc6w. Jest samorzqdowym zakladem
budietowym i ma siq bilansowak. Strat z tego tytulu Komisja Rewizyjna nie stwierdzila.
W zwi@u z tym mam prawo sqdzik, i e obowiqzujqca taryfa byla w zupelnoici wystarczajqca
do pokrycia koszt6w fimkcjonowania zakladu, jak r6wniez sprzedaiy wody.
W uzasadnieniu jest podawany przyklad, i e gminy sqsiednie majq duzo wyzsq stawkq oplaty
za wodq. Bark jest natomiast informacji ile budzety gmin do tej stawki doplacajq.
Kolejna kwestia to podniesienie stawki oplaty za wodq o 4%. Chcialbym zapytaC co kryje siq
pod nazwq uslugi obce lub pozostale koszty, podatki i oplaty inne, naleinoici nieregularne. Sq
to najwiqksze kwoty, kt6re wplywajq na wart046 niezbqdnych przychod6w. W tabeli B jest
okreilone, i i w roku obrachunkowym poprzedzajqcym wprowadzenie taryfy, wart066
niezbqdnych przychodow wynosila 2.206.626~1,a na przyszly rok przewiduje siq 2.119.040~1.
Podwykszarny taryfq o 4% a bqdziemy mieli nizsze przychody nii w roku ubieglym. Proszq
o wyjdnienie.
Pan Dyrektor podkreilil, ze inwestycjami w zakresie gospodarki wodociqgowej zajmuje siq
Urqd, zaklad wodociqgowy zajmuje siq sprzed* wody, utrzymaniem sieci i ewentualnie
drobnymi robotami wodociqgowymi.
Wnioskujq, aby taryfa nie byla zmieniana. Naleiy tak skalkulowaC taryfq, aby mogla by6 na
tym samym poziomie co w roku ubieglym, tym bardziej, i e budiet gminy tez by1
opracowywany i przyjqty przez Radq na ten rok na poziomie przychod6w i wydatk6w roku
ubieglego."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Jest to polityczne podejicie do wody. Gminy stosujq r6ine zasady. Jedne majq sp6lki wodnefirma musi sama inwestowaC, sama siq utrzymac i cena wody wynosi okolo 521. My podjqliimy
decyzjq, ze nie bedzie to spblka, dlatego i e jest to za maly obr6t finansowy, aby sp6lka siq sama
utrzymala, trzeba byloby w jakii spos6b jq dotowak.
Nie do konca zgadzam siq z wypowiedziq Pana radnego Slawomira Osiwaly. Gl6wne
inwestycje wodociqgowe sq finansowane z budietu gminy. Gdybyimy to wszystko zsurnowali,
okazaloby siq, i e gmina doklada potqine pieniqdze do wody. Chcqc utrzymaC troche
podwyzszonq stawkq, chcemy Panu Dyrektorowi dac pewnq szansq. Jeili sq male odcinki,
trzeba wykonaC 300 czy 400 metr6w wodociqgu, moie to zrobiC we wlasnym zakresie. Dzisiaj,

utrzymujqc taryfq za wodq na tym samym poziomie, blokujemy to. Jest ogromne
zainteresowanie mieszkahcow budowq niewielkich odcinkow wodociqg6w. Uwaiam, i e
podwyika, ktorq Pahstwu proponujemy, nie jest podwyikq wygorowanq. Oczywiicie moina
zadaC pytanie, czy mamy siq opieraC na innych gminach powiatu legionowskiego. Patrzylbym
szczeg6lnie na gminy powiatu legionowskiego, bo sq to dla mnie gminy por6wnywalne, czqsto
wspolnie dyskutujemy na temat stawek podatk6w czy taryf za wodq. Kaida gmina jest
autonomicma, kaida gmina zrobi tak jak uwaia. Natomiast staramy siq patrzeC na teren calego
powiatu, aby byly pewne zbliione stawki."
Radny SEa womir OsiwaEa
,,Nie negujq sposobu czy spojrzenia ze strony Pana Burmistrza czy Pana Dyrektora, aby
zabezpieczyC pule pieniqdzy na zadania, ktore wykonujemy. Muszq mieC rowniei na uwadze
to, ke w ramach aktualnie obowipjqcej stawki za wodq, te same czynnoici, a wiec te same
zadania, o ktorych Pan Burmistrz mowil, nie g16wne inwestycje, ale te mniejsze, Pan Dyrektor
tez realizowal. Przypuszczam, ze zakres realizowanych inwestycji przez Pana Dyrektora,
w przyszlym roku nie bqdzie duio wiqkszy.
Jeili, tak jak mowil Pan radny Stanislaw Krzyczkowski, sq mieszkaky, ktorzy nie szanujq
wody, tzn. nie prowadzq racjonalnej gospodarki wodnej w swoim gospodarstwie domowym,
moie naleiy iiC w tym kierunku, aby te taryfy zroinicowaC. JeSli przyjmujemy, ze nie chcemy
r6inicowaC, jeili przyjmujemy, i e ta stawka ma pokryC Mcjonowanie zakladu i drobne
inwestycje, wracam do tego co powiedzialem na pocqtku. Jesli &lad na niiszej stawce dobrze
siq zbilansowal w ciqgu roku, nie ma w tym roku znacmych podwyiek energii czy innych
rzeczy, kt6re powodowalyby wzrost, nie ma wiqkszego zatrudnienia w zaldadzie
wodociqgowym, nie wzrosly place, wzrosla oplata marszalkowska, to je4li by10 moina zwrociC
pieniqdze do budietu, bo stanowily nadwyikq, przypuszczarn, i e nadwyika w przyszlym roku
pokryje wzrost oplaty marszalkowskiej. Podchodzq do tego w taki sposbb, i e zaklad komunalny
ma praktycznie realizowaC swojq misjq ushgowq, nie zarobkowq.
JeSli zaloieniem w budiecie na 2016r. bylo utrzymanie pewnych stawek podatkowych czy
naleinoici, kt6re placq mieszkahcy i nie ma kolosalnego uzasadnienia odnoinie
przeorganizowania funkcjonowania zakladu czy zwiqkszenia zatrudnienia, czy faktycznie
wykonywanych dodatkowo zadah ponad te, ktdre byly do tej pory realizowane, nie widzq
uzasadnienia dla podniesienia tejie stawki."
Zastgpca Burmlstrza Jbzef Zajqc
,,Rok 2015 byl rokiem wyjqtkowo suchym. Sprzedaliimy wyjqtkowo duiq iloSC wody. Biorqc
pod uwagq, nie moze dziwiC fakt, i e zaklad wypracowal nadwyzkq. Natomiast przy normalnym
funkcjonowaniu, kwota ta bylaby niewystarczajqca. Nie wiemy jaki bqdzie kolejny rok."
Dyrektor MGZW Leszek Btachnio
,,Zaklad wplacil do budietu gminy nadwyzkq Srodk6w obrotowych, ktorq musi obligatoryjnie
wplaciC. Byla to nadwyika w wysokoici 9.100zl. Nadwyika wziqla siq stqd, i e z dniem
1 stycznia 20 16r. zmienil siq operator zakupu energii elektrycznej. Gmina oglosila nowy
przetarg, wygrala firma Novum. Dotychczasowy operator- PGE nie wystawil nam faktur.
Faktura za energiq za rok 20 15 przyszla w lutym, natomiast sprawozdania finansowe nalezalo
sporzqdzik do 15 stycznia. ~rodki,kt6re zaklad odprowadzil do budietu gminy, to Srodki, ktore
byly zabezpieczone na koszty energii elektrycznej. Faktury za 2015r. naleialo wiqc zaplaciC
z budzetu roku bieiqcego.
JeSli chodzi o podatki i inne oplaty, sq to ubezpieczenia majqtkowe, samochodowe,
komunikacyjne i inne. Pozostale koszty to obsluga kancelaryjna, telefony, rozliczenie
ryczaltow, oplaty za sluibowe telefony komorkowe, szkolenia pracownikow, koszty

postepowah sqdowych, prokuratorskich. Uslugi obce- sq tu zakwalifikowane wszystkie ushgi
zlecane na zewnqtrz w formie uslug. NaleznoSci nieregularne to naleinoici, ktbre sq trudno
Sciqgalne, niesciqgalne.
Roinica w przychodach miqdzy rokiem obrachunkowym poprzedzajqcym wprowadzenie
nowych taryf, ktdre byly wykonane w kwocie 2.206.62621 a przychodami niezbqdnymi w roku
obowiqzywania nowych taryf, kt6re sq okreSlone w wysokogci 2.1 19.040~1,wynika z tego, ze
w roku 20 15 sprzedaliSmy ponad 700 tys. m3 wody, zakladana byla sprzedaz 660 tys. m3 wodyjest to Srednia sprzedai wody w ciqgu ostatnich 5 lat.
JeSli bqdzie inna taryfa, trzeba bqdzie do niej dostosowaC plan finansowy."

Radny Sla womir Osiwa€a
,,Podwyzka o 4% za m3 wody dla mieszksuica Zegrza powoduje nie tylko wzrost ceny za wodq,
ale rowniez ceny za Scieki, kt6rq w por6wnaniu do innych mieszkdcbw gminy, mieszkaniec
Zegrza placi trzykrotnie wyiszq. JeSli bqdzie rozwiqzany problem kanalizacji w Zegrzu
i stawka za odbi6r Sciek6w na terenie cdej gminy bqdzie jednakowa, to bqdq wiedzial, ze koszty
zwiqzane ze wzrostem taryfy za wodq, wszyscy ponoszq takie same. Dzisiaj podniesienie taryfy
za wode o 11gr powoduje, ze w Zegrzu nie jest to 1lgr. Cena 1m3 wody bqdzie droisza o 1lgr,
ale ten sam m3 wody bqdzie kosztowal jako odbi6r Sciekitw trzykrotnie wiqcej. Kaidy operator
sieci kanalizacyjnej w Zegrzu czeka tylko na podwyikq wody, bo automatycznie podnosi cenq
Sciekow. Dlatego tez bed9 glosowal przeciwko podwyiszeniu taryfy za wodq bez konkretnego
uzasadnienia, i e jest to podyktowane faktycznie funkcjonowaniem zakladu czy kosztow, ktbre
zostaly poniesione w roku poprzednim."
Radny Krzysztof Bon'kowski
,,Chcialbym jasno wyraziC moje stanowisko. Dla mnie gmina nie jest wujkiem, ktdry ma za
kaidego mieszksuica placiC koszty, bo sobie nie poradzil. Pan Dyrektor zaplanowal wzrost
kosztow, aby racjonalnie gospodarowak swoimi zasobarni i w przewidywalnych warunkach
starad siq zapewniC finansowanie i bilansowanie. Jestem zwolennikiem niskich cen, ale jestem
r6wniez zwolennikiem sprawiedliwoSci, o ktorej wspomnialem na samym poczqtku. Nie moze
by6 tak, ze jeSli mieszkaniec, ktory ma wlasnq studniq i nie korzysta z uslug &adu
wodociqgowego, ale placi w gminie podatki, w tym momencie placone przez niego podatki
bqdq przeznaczone wylqcznie na finansowanie zakladu. On wolalby, aby w jego rniejscowoici
powstala droga, chodnik itd.
Moim zdaniem zalozony wzrost taryfy jest racjonalny.
W trakcie dyskusji Pan Burmistrz wspomnial o tym, i e ubiegly rok nie jest por6wnywalny.
Zwracam siq z proSbq, aby na sesjq przekazane tabele (A i B) rozszerzyk o inforrnacjq o dwa
lata wstecz. Proszq, aby w tabeli C i D pojawily siq r6wniez takie punkty odniesienia. Proszq,
aby w przyszlym roku uwzglqdnik to w przedkladanych radnym dokurnentach."
Pan Pawel Le wandowski
,,Czy jest moiliwe zgodnie z przepisami prawa zwiqkszenie taryfy za wodq w okresie czenviecsierpien?'
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Przepisy mowiq, ze muszq by6 udokumentowane Srodki finansowe. Nie m o h a zr6inicowa6
taryfy w okreilonych miesiqcach, np. w sezonie letnim."
(Posiedzenie Komisji opuicit radny Mariusz Rosiriski).

WiceprzewodniczqcyRady Jo'zef Lutomirski
,,JeSli chodzi o analizq struktury kosztow, uwaiam wszystkie skladniki koszt6w za
uzasadnione.
Zuiycie energii elektrycznej stanowi 350.000~1,co stanowi okolo 8% koszt6w. Czy Pan
Dyrektor rozwa?al moiliwoSC przejicia na wlasne zasilanie, szczeg6lnie tych hydroforni, kt6re
zuiywajq najwiqcej energii? Mam na mySli fotowoltaikq lub niewielkie elektrownie wiatrowe,
co pozwoliloby na obniienie kosztbw."
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Na kaidq stacjq wodociqgowq mamy nie kompleksowq umowq. W zwiqzku z tym inny jest
dystrybutor energii, musi to by6 PGE Legionowo, poniewai sq ich urzqdzenia- transformatory,
linie, natomiast w formie przetargu nieograniczonego jest wyloniona firma, ktbra jest dostawcq
energii elektrycznej. Na dzien dzisiejszy przetarg byl ogloszony jako zarnbwienie wszystkich
urzqdzeli gminnych, wygrala firma Novum.
Na stacjq uzdatniania wody w Wierzbicy zapotrzebowanie na energie wynosi 90 kilowatow, na
stacjq uzdatniania wody Serock, ul. Pultuska jest 60 kilowatow, Borowa Gora- 45 kilowatow,
Lacha- 45 kilowatbw, Jachranka- 60 kilowatbw."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef L utomirski
,,Proszq o romaienie zgloszonej przeze mnie propozycji. Nie chodzi o to, i e jezeli zostanie
zainstalowana fotowoltaika czy wiatrak o mocy 5 kilowatbw, to on w pelni zabezpieczy
zapotrzebowanie na energiq. Chodzi o obnizenie kosztow eksploatacji urqdzen. Trzeba to
jednak dokladnie przeanalizowa6."
Radny Krtysztof Bon'kowski
,,Inwestycja, o kt6rej wspornnial Pan Wiceprzewodnicqcy moze pod wzglqdem PR
pozytywnie oddzialywaC na mieszkahcbw w zakresie odnawialnych irodel energii, ze jesteSmy
czystq, ekologicznq gminq, opartq na turystyce.
Proszq o przygotowanie na sesjq bardziej szczeg6lowych informacji zwiqzanych z uslugarni
obcyrni."
Radny Shwomir OsiwnEu
,,W tabeli ustalajqcej poziomi niezbqdnych przychodow wg mojej oceny brakuje informacji,
o kt6rych byla dzisiaj mowa. JeSli zaklad za pieniqdze, kt6rymi gospodaruje z tytulu sprzedaiy
wody, wykonuje roboty inwestycyjne, chcialbym zapytaC o kilka kwestii. Jaki jest koszt dla
indywidualnego mieszkhca wykonania przylqcza wodociqgowego? Ile kosztuje wydanie
ponvolenia na wykonanie przylqcza? Ile kosztuje samo przylqcze? Ile z tego tytulu w 2015r.
uzyskano przychod6w? Na co zostaly przeznaczone Srodki z tego tytulu? Czy srodki te nie
powinny by6 wliczane do ustalenia niezbqdnych przychod6w, a takie kosztow funkcjonowania
zakladu?"
Dyrektor MGZW Leszek Blnchnio
,,Przy sporqdzaniu informacji zwiqzanej z uslugarni obcymi, o ktbre prosit Pan radny
Krzysztof Bolikowski, uwzglqdniq te kwestie.
Mieszkaniec nie ponosi zadnych kosztow zwiqzanych z przylqczeniem do wodociqgu. Proces
inwestycyjny wyglqda w ten sposob, i e mieszkaniec wystqpuje do z d a d u wodociqgowego
o wydanie warunkbw technicznych przylqczenia i dostawy wody. Zaklad wydaje warunki
przylqcza lub odmowq, ale jest to bezplatne. Przylqcze wodociqgowe inwestor wykonuje we
wlasnym zakresie- musi zrobiC dokumentacjq technicznq, ponoszqc koszty we wlasnym

zakresie. W zakladzie wodociqgowym inwestor za uzgodnienie projektu ponosi koszt
w wysokoSci 1Ozi.
Budowa wodociqgu jest zadaniem wlasnym gminy. JeSli inwestor chce wybudowak wodociqg,
zglasza siq do zakladu wodociqgowego. Zaklad wydaje odmowq albo od razu ustala, i e jeSli
chce przyspieszyt proces inwestycyjny, po wykonaniu dokurnentacji technicznej i przepisaniu
pozwolenia na budowq, &lad w imieniu gminy bqdzie inwestorem zastqpczym budowy
przytqcza. Kosztem inwestora jest wykonanie dokumentacji technicznej.
Zaklad, tak jak grnina, dziala w oparciu o budiet i pewne zadania m u s q by6 wpisane do
budietu.
Granicq odpowiedzialnoici zakladu wodociqgowego jest wodociqg, przylqcza nalekq do
inwestora, kt6ry je buduje. W oplacie ceny wody jest wliczone, ze zaklad bierze na siebie
odpowiedzialnoSd do urzqdzenia pomiarowego. "
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddd pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq
odbiorcow zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu MiejskoGminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za, 1 glosie przeciw
i 5 glosach wstrzymujqcych (zalqcznik nr 3).
2.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu romoju
i modernizacji gminnych urzqdzen wodociqgowych na lata 2016-2020
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Obowiqzek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urzqdzen
wodociqgowych wynika z przepisbw ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow. Minimalny okres, na jaki plan musi by6 uchwalony to 5 lat.
Najwainiejszym elementem jest zalqczona do projektu uchwaly tabela rozwoju i modernizacji
gminnych urzqdzen wodociqgowych w latach 2016-2020. Jest ona skorelowana z planem
zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego, z Wieloletniq Prognozq Finansowq oraz Planem Rozwoju Lokalnego.
W ubieglym roku zaklad wykonal koncepcjq docelowq modelu hydraulicznego sieci
wodociqgowej na terenie gminy do roku 2040. W wieloletniej koncepcji wyodrqbnione sq
3 zlewnie i stacje wodociqgowe. Na dzien dzisiejszy jest 15 stacji wodociqgowych.
Po zachodniej stronie Jeziora Zegrzynskiego powstajq dwie zlewnie oraz jedna zlewnia po
wschodniej stronie Jeziora Zegrzynskiego. Po stronie zachodniej z docelowymi stacjami zostaje
Wierzbica, Serock, Borowa Gora, Stasi Las, Stanislrawowo i Jachranka. Reszta stacji po
amortyzacji powinna zostad wylqczona z uiytkowania. Mowimy tu o stacjach- Jadwisin,
Skubianka, Dqbinki, Dqbe. W Serocku pozostaje jedna stacja, w tej chwili sq trzy. Po stronie
wschodniej docelowo zostaje jedna stacja wodociqgowa- w Lasze. Na dzien dzisiejszy mamy
jeszcze teren i stacje wodociqgowq w Nowej Wsi. Opracowanie modelu hydraulicznego mialo
na celu, biorqc pod uwagq pewne korelacje wysokoici rzqdnej terenu, ciSnienia pracujqcej
stacji, wypracowad liniq ciSnieri, aby przy odpowiedniej Srednicy wodociqgu, dostarczyk wodq.
Rzedne ciinieh pokazaly, ze marny 3 zlewnie."
Nastqpnie omowil zaloienia modelu hydraulicmego.

Radna Jolanta Kaczmarska
,,Budowa wodociqgu Dqbe Fort- czy jest to indywidualne przylqcze?"
Dyrektor MGZ W Leszek Biachnio
,,wodociqg biegnie przez prywatne dzialki, dlatego tei musimy zaprojektowak wodociqg
wzdlui ul. Fortecznej."
Radny Krzysztof Bonkowski
,,W chwili obecnej jesteimy w trakcie tworzenia strategii dla gminy. Nie widzialem informacji
na temat prognoz wzrostu ludnoici i zapotrzebowania na wodq w ramach zlewni. Czy takie
prognozy zostaly sporzqdzone?"
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,Tego rodzaju informacja jest przygotowana i znajduje siq w czeici opisowej modelu
hydraulicmego."
Radny Sla womir Osiwaia
,,Tabela zalqczona do projektu uchwaly pokazuje tylko iloik Srodk6w przewidywanych
w poszczeg6lnych latach, nie mowi natomiast co w danym roku ma by6 realizowane.
Przedstawiony dokument r6ini siq od uchwaly budzetowej, w kt6rym przyjmujemy wysoko.46
Srodk6w. Natomiast jeSli jest to wieloletni plan rozlozony na kilka lat, to rozurniem, ke
zakladarny sobie co w danym roku konkretnie musi by6 zrealizowane, aby utrzymak pewne
tempo modernizacji i rozwoju oraz przewidywalne koszty.
W punkcie 7 zalqcmika do uchwaly jest zapis: ,,Znacma czqSC zadaii wpisana zostala do
realizacji w poszczeg6lnych uchwalach budietowych gminy Miasto i Gmina Serock." Jeili
radni poprzedniej kadencji podjqli podobnq uchwalq, tylko na lata 20 11-2015, to warto byloby
przed podjqciem tej uchwaly, dowiedziek siq co z poprzedniej uchwaly nie zostalo zrealizowane
i dlaczego?
Z tabeli od poz. 8 do poz. 13 wynika, i e w tym roku zadania inwestycyjne w nich opisane majq
by6 finansowane w kwocie 260.000zl tylko i wylqcznie z budzetu zakladu wodociqgowego.
Albo sq to inwestycje gminne albo inwestycje gminne przerzucamy na dzia1alnoSk zakladu
a tym sarnyrn na cenq wody."
Dyrektor MGZ W Leszek Blaclz nio
,,Sq to zadania gminne. Plan finansowy zakladu to rowniei budzet gminy."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji gminnych urqdzen wodociqgowych na lata 201 6-2020.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 4).

(Przerwa).
(Po przerwie posiedzenie Komisji opus'cila radna Agnieszka Oktaba, natomiast w posiedzeniu
Komisji uczestniczy Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski).

3.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie
darowizny skladnika mienia komunalnego
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Przedstawiamy projekt uchwaly w sprawie przekazania mienia komunalnego w postaci
samochodu pozarniczego, kt6ry jest na stanie Ochotniczej Straiy Poiarnej w Gqsiorowie.
Poprzez zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Serock samochod, ktory byl w
dyspozycji tej jednostki zostal przekazany do OSP Gqsiorowo. W zwiqzku z tyrn samoch6d
dosyC zaawansowany technicznie z 1986r. stal siq zbqdny. Tradycjq w tej gminie by40 r6wniei
to, i e samochod, ktory jest dla nas bezuzyteczny, moze by6 przekazany na rzecz innej jednostki
samorzqdu terytorialnego. Planujemy przekazak ten samochod do gminy Sorkwity. Pozostale
jednostki OSP z terenu gminy nie wyrazily zainteresowania pozyskaniem samochodu."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie
darowizny skladnika mienia komunalnego.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 5).
4.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia Programu opieki nad mienetami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina
Serock w 2016 roku
Kiero wnik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,Program ma na celu walkq z bezdomnoSciq zwierzqt na terenie gminy oraz zapobieganie
bezdomnoSci zwierzqt. Gmina, zgodnie z opracowanymi prograrnami, ma zapewnik
bezdomnym zwierzetom miejsce w schronisku z obligatoryjnq sterylizacjq i kastracjq zwierzqt
w schronisku. W swoich zadaniach gmina ma rowniez opiekq nad wolno iyjqcymi kotami,
w tym ich dokarmianie, odlawianie bezdomnych mierzqt, poszukiwanie wlaScicieli dla
bezdomnych m i e r q t , usypianie Slepych miot6w. Ponadto w programie gmina ma wskazad
Srodki przeznaczone na realizacjq programu. JeSli chodzi o nasz program, oprocz tego co
narzuca nam ustawa o ochronie zwierzqt, wykonujemy dodatkowe rzeczy, aby zapobiegak
bezdornnoSci zwierzqt. W tym roku kontynuujemy darmowq dla mieszkalicow gminy akcjq
chipowania bezdomnych zwierzqt, sterylizowania i kastrowania zwierzqt domowych- kot6w
i ps6w. W porownaniu do roku ubieglego zwiqkszamy Srodki na ten cel, poniewai cieszy siq to
stale rosnqcym zainteresowaniem mieszkaricbw. W tym roku bqdziemy klaSC nacisk na
chipowanie zwierzqt. W celu umoiliwienia mieszkancom dostqpnoSci do ushg
weterynaryjnych, zawarlismy umowy weterynaryjne ze wszystkimi gabinetami
weterynaryjnymi na terenie gminy i poprzez wsp6lpracq z lekarzami weterynarii bqdziemy
d@yC do tego, aby jak najwiqcej zwierzqt domowych zostalo zachipowanych."
Radny Wodzimierz SkoSkiewicz
,,Czy zostal juz ogioszony przetarg na ten rok?"

Kierownik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,W tym roku opiekq bezdomnym zwierzqtom zapewnia schronisko z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Byla to jedyna oferta, ktora wplynqla. Stawki zostaly zachowane na poziomie
roku ubieglego."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Czy program byl konsultowany na zewnqtrz? Czy byly w tym zakresie jakiei uwagi?"
Kierownik Referatu OSR~LAnna Kamola
,,Obowiqihem ustawowym jest wystqpienie o wyraienie opinii na temat programu do
Powiatowego Lekarza Weterynarii, do dzieriawcowl zariqdc6w k6l lowieckich dzialajqcych
na obszarze gminy oraz organizacji publicmych, ktorych celem jest ochrona zwierqt. Do
organizacji pozarqdowych wystqpujemy w ten sposbb, i e zarnieszczamy program na okres
3 tygodni na stronie internetowej z proibq o zglaszanie uwag do programu. W terminie 21 dni
przeznaczonym na wyraienie opinii, otrzymaliSmy tylko opiniq od Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Byla to pozytywna opinia. Natomiast ani kol-a lowieckie ani organizacje
pozarqdowe nie zajqly stanowiska, co zgodnie z ustawq o ochronie zwierzqt jest traktowane
jako brak uwag do programu."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Proszq o probe zidentyfikowania w przyszlym roku organizacji, kt6re zajmujq sie ochronq
zwierzqt i wyslaC do nich drogq mailowq informacjq o moiliwoSci skladania uwag do
programu.
Czy zmienil sie termin, w jakim gmina jest zobowiqzana do pokrycia pelnych koszt6w
zwipanych z umieszczeniem bezdomnego zwierzqcia w schronisku?"
Kierownik Referatu O ~ R Anna
~ L Kamola
,,Jeili chodzi o warunki okreSlone w umowie, do 14 dni gmina placi 115 ca1oSci kwoty. Poiniej
niezaleibie od tego ile pies bedzie w schronisku, jest uyczaltowana oplata w wysokoSci
2.20021.''
Radny Krzysztof Bon'kowski
,,Kwota 2.20021 jest d m kwotq. Jest dla mnie wainy 10s zwierqt, niemniej jednak po 14
dniach, schronisko otrzymuje pelnq kwotq, natomiast po np. 2 dniach pies trafia do adopcji.
Z punktu widzenia formalno- prawnego gmina musi zapiaciC pelnq kwotq, schronisko ma
pokryte wszystkie koszty. Ze wzgledu na wzrost Srodkow przeznaczanych co roku na
utrzymanie z w i e q t bezdomnych w schronisku, dqzq do tego, aby przy organizowaniu
przetargu sprobowaC zmieniC warunki ponoszenia koszt6w i uzaleinib je od czasu pobyt
zwierzqcia w schronisku."
Kierownik Referatu OSR~LAnna Kamola
,,JeSli chodzi o psy, kt6re byly w okresie kwarantanny, bylo kilka zwierqt. W ubieglym roku
39 trafilo do schroniska, z czego 7 przebywalo w schronisku przez okres 14 dni. Sprobujemy
przygotowaC zestawienie dotyczqce iloSci zwierzqt przekazanych w ubieglym roku nadal
pozostaje w schronisku, ile zostalo zaadoptowanych."
Radny Sla womir Osiwala
,,W programie na zabiegi lekarsko- weterynaryjne, m.in. sterylizacje i kastracje zwierqt
domowych mamy przeznaczone Srodki w wysokoici 39.000~1.Na ile zabieg6w sterylizacji
i kastracji wystarczy ta kwota?"

Kierownik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,Kwota 39.000~1jest przeznaczona nie tylko na sterylizacje i kastracje, ale r6wniez na
chipowanie, pomoc lekarskq dla zwierzqcia. W ubieglym roku na realizacjq tego zadania byla
przeznaczona nizsza kwota, ktora nie wystarczyla na zadanie do konca roku. W tym roku na to
zadanie zwiqkszyliimy irodki o 10.000zl. Program cieszy siq duzym zainteresowaniem
programu. Sterylizacja suki to koszt 32021, sterylizacja kotki- 120~1,kastracja psa- 150A,
kastracja kota- 80~1."
Radny Slawomir Osiwala
,,Rozumiem, ze jednym z warunkow finansowania przez gminq kastracji lub sterylizacji
zwierzqcia jest trwale oznakowanie zwierzqcia za pomocq mikroprocesora. Czy koszty
znakowania zwierzqcia ponosi gmina?"
Kierownik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,Tak, trwale oznakowanie zwierzqcia jest finansowane przez gminq. Zainteresowany
mieszkaniec przychodzi do urzqdu, wypelnia kr6tkie oiwiadczenie, Ze jest wlaScicielem psa.
Weryfikujemy, czy jest to mieszkaniec gminy. Nastqpnie mieszkaniec uiszcza oplatq od
posiadania psa. Musi posiadak aktualne zaiwiadczenie potwierdzajqce zaszczepienie psa
przeciwko wiciekliinie. Po wypelnieniu wszystkich formalnoSci, otrzymuje skierowanie do
gabinetu weterynaryjnego."
Radny Stanislaw Krzyczkowski
,,Jaki jest maksymalny okres czasu, w ktorym zwierzq przebywa w schronisku?"
Kierownik Referatu OWL
Anna Kamola
,,Nie ma okreglonego czasu."
Radny Sla womir Osiwala
,,Jakie sq wplywy do budietu z tytulu oplat od posiadania psa?"
Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc
,,Sq to wplywy w granicach 5.000~1-6.000zl."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
w 20 16 roku.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 6).
5.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia nieruchomoici przy
ul. Modlinskiej w Serocku

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Przedstawiam projekt uchwaly w sprawie wydzierzawienia nieruchomoici przy
ul. Modlinskiej w Serocku. Jest to dzialka o powierzchni 342m2, na ktorej znajduje siq stacja

telefonii kom6rkowej. NieruchomoSC ta jest dzieriawiona od 2010r. przez firmq
telekomunikacyjnq T-Mobile. Rada Miejska poprzednich kadencji wyraiala zgodq na
wydzieriawienie tej nieruchomoici na okres 3 lat. W tej chwili firma T-Mobile wystqpila
o przedhzenie umowy dzierzawy na okres 10 lat. Obecnie obowiqzujqca umowa dzierzawy
konczy siq z dniem 30 czerwca 20 16r. Firma T-Mobile planuje zwiekszyC przepustowoSC uslug.
W zwiqzku z tym firma ma zarniar doprowadzik do przedmiotowej stacji iwiatlow6d."

Radny Slawomir Osiwala
,,Jakie sq wplywy roczne z dzieriawy?'
Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,W tej chwili wysokoSC dzieriawy wynosi 6.600~1na kwartal."
Radny Slawomir Osiwala
,,Uwaiam, ze okres dzieriawy powinien wynosiC 3 lata, tak jak do tej pory."
Radny Krzysztof Bohkowski
,,Popieram stanowisko radnego Slawomira Osiwaly dotyczqce okresu dzieriawy. Uwaiam, ze
umowa dzierzawy na 3 lata jest wystarczajqca. Nie ma wg mnie koniecznoSci przedluzania
umowy na 10 lat."
WiceprzewodniczqcyRudy Jo'zef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wydzierzawienia nieruchomoici przy
ul. Modlinskiej w Serocku.

W glosowaniu
Projekt uchwaly nie zostal zaopiniowany pozytywnie- 2 glosy przeciw, 1 glos za, 8 glos6w
wstrzymujqcych (zalqcnik nr 7).
6.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Boleslawowo
nazwy ul. Aleja R6i

Kierownik Referatu GP Cezary Parzyclzowski
,,Przedstawiony projekt uchwaiy dotyczy nadania nazwy drodze wewnqtrznej stanowiqcej
czqSC dzialki nr 17/37 o powierzchni 825m2 polozonej we wsi Boleslawowo. Przedrniotowa
droga stanowi drogq wewnqtrznq i stanowi wlasnoSC os6b fizycznych. Czterech z pieciu
wsp6lwlaScicieli drogi wystqpilo z wnioskiem o nadanie nazwy i zaproponowaio nazwq
ul. Aleja Roz. Piqty ze wsp6lwlaScicieli w formie ~Swiadczeniawyrazil zgodq na nadanie
drodze zaproponowanej nazwy.
W uzasadnieniu do projektu uchwaly jest blqd- zamiast ,,drogi wojewodzkiej nr 632" powinno
by6 ,,drogi krajowej nr 62". Na sesjq poprawimy zapis uzasadnienia."
Radny Wodzimierz Skoikiewicz
,,Czy byly zaproponowane inne nazwy dla tej drogi? Uwaiam, i e jest to zbyt mala i krotka
droga, aby nazwaC jq Alejq Roi."
Kierownik Referatu GP Ceznry Parzychowski
,,Byla to jednoznaczna propozycja wszystkich wsp6lwlaScicieli drogi.,

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Uwaiam, ze uwaga radnego Wlodzimierza Skoikiewicza jest zasadna. JeSli droga posiada
odpowiednie parametry, ma dlugi odcinek, jest w miarq szeroka, mozna byloby opatrzyk jq
oznaczeniem aleja.
Rada jest zwiqzana wnioskiem stron. Nie mozemy zaproponowak zmiany nazwy. Mozemy
jedynie przyjqk uchwalq lub jq odrzucit."
Radna Jolanta Kaczmarska
,,Zwracam siq do Pahstwa radnych o odrzucenie zaproponowanej nazwy."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi
Boleslawowo nazwy ul. Aleja R6z.
W glosowaniu
Projekt uchwaly nie zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach przeciw i 5 glosach
wstrzymujqcych (zalqcznik nr 8).
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Karolino
nazwy ul. Zorzy

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Droga wewnqtrzna stanowiqca dzialkq nr 9911 poiozona we wsi Karolino jest wlasnoiciq
gminy Serock. Pismem skierowanym do wlaicicieli dzialek sqsiednich korzystajqcych
z przedmiotowej drogi wszczqto postqpowanie w sprawie nadania drodze nazwy ul. Zorzy.
WystqpiliSmy do wlaicicieli nieruchomoSci polozonych wzdlui drogi z proSbq o wyraienie
opinii w sprawie zaproponowanej nazwy. Szesciu na jedenastu wlaicicieli dzialek wyrazilo
zgodq na nadanie drodze zaproponowanej nazwy. Pozostali wlaSciciele nie wypowiedzieli siq
w tej kwestii, co potraktowano jako akceptacjq zaproponowanej nazwy."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Karolino
nazwy ul. Zorzy.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym
(zalqcznik nr 9).
8.
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino
namy ul. Cynamonowa

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Jeden ze wsp6hla6cicieli drogi wewnqtrznej poloionej we wsi Marynino wystqpil
z wnioskiem o nadanie przedmiotowej drodze jednej z zaproponowanych nazw:
ul. Brylantowa, ul. Cynamonowa lub ul. Miqtowa. Dwie z zaproponowanych nazwul. Brylantowa i ul. Miqtowa wystqpujq juz na terenie gminy Serock. W zwiqzku z tym
pozostaje propozycja nazwy ul. Cynarnonowa."

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino
nazwy ul. Cynamonowa.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym
(zalqcznik nr 10).

9.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka
nazwy ul. Malego Ksiqcia

Kierownik Referatu GP Cezary Parzycho wski
,,Przedmiotowa dzialka jest omaczona jako czq6C dzialki nr 36415 i jest poloiona we wsi
Skubianka. WspoiwlaSciciele wystqpili z wnioskiem o nadanie drodze nazwy ul. Malego
Ksiqcia."
Radny Wlodzimierz SkoSkie wicz
,,Proponowana nazwa nie pasuje do nazw ulic w jej otoczeniu."
Radny Krzysztof Boriko wski
,,Czy byla ze strony Urzqdu sugestia dotyczqca propozycji nazwy?"
Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Bardzo rzadko proponujemy nazwy ulic. Stararny siq poprosiC zainteresowanych nadaniem
nazwy drodze o jej propozycjq."
Radny Krzysztof Bon'kowski
,,Przychylam siq do stanowiska radnego Wlodzimierza SkoSkiewicza. W podobnych
przypadkach proszq o probe zasugerowania wnioskodawcom propozycji nazwy drodze."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef L utomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poioionej we wsi Skubianka
nazwy ul. Malego Ksiqcia.

W glosowaniu
Projekt uchwaly nie zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach przeciw i 6 glosach
wstrzymujqcych (zalqcznik nr 1 1).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Cudowna

Kierownik Referatu GP Ceznry Parzychowski
,,Dzialka omaczona nr 13/15jest poloiona w Serocku. Dzialka jest wlasnoSciq gminy. Wniosek
o nadanie nazwy zloiyl wlaiciciele dziaiek sqsiadujqcych z tq drogq. W planie
zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako droga klasy D. Wnioskodawca
zaproponowal nastqpujqce nazwy: ul. Przytulna, Zjawiskowa, Cudowna lub Przyjazna. Dwie
z zaproponowanych nazw wystqpujq jui na terenie gminy Serock: ul. Przytulna, Przyjazna.

Pozostale zgloszone nazwy nie wystqpujq na terenie gminy. W zwipku z powyzszym
Burmistrz proponuje nadanie nazwy ul. Cudowna."

Wiceprzewodniczqcy Rady Jhzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy
ul. Cudowna.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za i 8 glosach wstrzymujqcych
(zalqcznik nr 12).
10a.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy
Spolecznej w Serocku

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Weszla w zycie nowa ustawa o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci. Zadanie bqdzie
realizowane przez OSrodek Pomocy Spolecznej od 1 kwietnia. W zwiqzku z tym konieczne jest
wprowadzenie do katalogu zadah realizowanych przez OPS ,,Swiadczenia na podstawie ustawy
z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci". Dodatkowo mianie
ulegajq podstawy prawne w aktach prawnych, na podstawie kt6rych dziala OPS."
Radny Krzysztof Botikowski
,,W rarnach programu 500+ na obslugq zadah realizowanych przez gmine bqdzie przeznaczone
2% Srodk6w z otrzymanej przez gminq dotacji. Czy Srodki te bqdq wystarczajqce na pokrycie
kosztbw funkcjonowania systemu w naszej gminie?"
Zastgpca Burmistrza Jo'zef Zajqc
,,Na chwile obecnq Srodki bqdq wystarczajqce."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy
Spolecznej w Serocku.

W glosowaniu
Projekt uchwaiy zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym
(Aqcznik nr 13).
11.
Przyjecie protokol6w ze wsp6lnego posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia 2015r. i 25
stycznia 2016r.

Wiceprzewodniczqcy Raa'y Jo'zef Lutomirski
,,Do treSci protoko~ownie zostaly zgloszone zadne uwag. Czy ktoS z Paristwa radnych chcialby
zg4osiC uwagi do treSci protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z powyzszym protokoly
zostaly przyjqte."

12.
Sprawy d i n e

Radny Krzysztof Bon'kowski
.
,,Chcialbym poinformowaC, ze pojawii. siq harmonogram nabor6w w rarnach Programu
Rozwoju Obszar6w Wiejskich. W marcu jest planowane dzialanie na rzecz mlodych rolnik6w,
czyli osoby mlode przejmujqce gospodarstwa. Planowana jest r6wniez dotacja na modernizacjq
gospodarstw rolnych. Sq to dotacje w kwocie od 200.00021 do 900.00021 dofinansowania.
Postararn siq przekazak informacjq soltysom podczas sesji."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jo'zef Lutomirski
Stwierdzi1 wyczerpanie porzqdku posiedzenia, podziekowal wszystkim za udzial i zakoliczyl
wsp6lne posiedzenie komisji.

