
Protokdi Nr 31201 6 
z XIX sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 marca 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00 
Obecni radni wg zalqcmnej listy obecnoSci (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoSci ( A .  nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoSci ( A .  nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjwie protokoh z XVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacj a Przewodnicqcego Rady Miej skiej w Serocku o dzidalnoSci miqdzy 

sesj m i .  
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzidalnoSci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Informacj a na temat odtworzenia polqczenia kolejowego Warszawa- Zegrze. 
8. Funkcjonowanie Lokalnej Komunikacji Autobusowe w MieScie i Gminie Serock 

w 20 1%. oraz planowane zrniany w 20 16r. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 20 1 6-2025. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 

i Gminy Serock w 20 16 roku. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na uchwalq Nr 106/XI/2015 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego grniny Serock- sekcja E, powiat legionowski, 
woj . mazowieckie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr 60NIl2011 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 201 1 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji 
,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-201 5". 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdokonej w Serocku nazwy 
ul. plk. Eukasza Cieplinskiego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie okreilenia 
przystank6w komunikacyjnych oraz wamnk6w i zasad korzystania z przystank6w 
komunikacyjnych, kt6rych wldcicielem lub q d z a j q c y r n  jest Miasto i Gmina Serock. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie ustalenia os6b 
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezplatnych przejazd6w autobusami 
komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock. 

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

17. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie skargi na Kierownika OSrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie q d z e n i a  wybor6w do Rady Osiedla 
Zegrze oraz ustalenia ich daty. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji wyborczej 
odpowiedzialnej za przeprowadzenia wybor6w do Rady Osiedla Zegrze. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
2 1. Sprawy r6kne. 
22. Zamkniqcie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XIX sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitad Pana 
Burmistrza. Witam serdecznie Phstwa radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych 
Miasta i Gminy Serock, kierownikow referatdw w Urzqdzie, kierownikow i dyrektorow 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. 
Inforrnujq, ze w sesji bierze udzial13 radnych (nieobecni radni: Bozena Kalinowska i Krzysztof 
Borikowski), co stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska moze obradowad i podejmowad 
prawomocne uchwaly." 

2. 
Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejszq sesjq Paristwo radni otrzymali porqdek obrad. Czy kt04 
z Paristwa radnych chcialby zglosid propozycje zmiany porqdku obrad? Nie widzq zgloszen 
z sali. 
Podczas wspolnego posiedzenia stalych Komisji pozytywnie zostal rozpatrzony wniosek 
dotyczqcy wycofania z porqdku obrad projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej 
w Serocku nazwy ul. pk. Lukasza Cieplinskiego. 
Unali4my wspolnie, i e  lepszym momentem bqdzie odniesienie siq do tej inicjatywy podczas 
sesji uroczystej w kwietniu oraz zmiana przedmiotu wyroinienia. Byd mode nie bqdzie to ulica, 
ale inne godne miejsce w gminie Serock. W zwiqzku ze stanowiskiem proponujq zmianq 
poqdku obrad sesji polegajqcy na wycofaniu z porqdku obrad pkt 13- Rozpatrzenie projektu 
uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. plk. Lukasza 
Cieplinskiego." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borko wski 
Poddal pod glosowanie zmianq porzqlku obrad polegajqcq na wycofaniu z porzqdku obrad pkt 
13- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy 
ul. plk. Lukasza Cieplinskiego. 

W glosowaniu 
Zmiana perm obrad zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednoglo4nie. 

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

W glosowaniu 
Porzqdek obrad sesji zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednoglo4nie. 

3. 
Przyjqcie protokolu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do tre4ci p ro tokh  zgloszono uwagi, ktore zostaly uwzglqdnione. Czy kt04 z Patistwa radnych 
chcialby zglosid uwagi do protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z powykszym zgodnie 



ze statutem Miasta i Gminy Serock protoka z XVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku zostal 
prz~jety ." 
(nu posiedzenie sesji przybyl radny Krzysztof Bolikowski). 

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

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Podziekowd za liczne zaproszenia na spotkania wielkanocne organizowane przez roine 
Srodowiska lokalne na terenie gminy Serock. 
Przedstawil wykaz pism, M r e  wplynqly do Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku 
w okresie midzy sesjami (Aqcznik nr 4): 

Lp. Wnioskodawca TreiC pisma 

1. Bingo Centrum sp. z 0.0. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji 
kasyna gry w Hotelu Warszawianka polokonym w 
Jachrance 77 

2. Boguslawa zaczkiewicz Pismo w sprawie pozyskania powierzchni na 
prowadzenie zajqC plastycnych i kulinarnych dla 
mieszkaric6w Miasta i Gminy Serock 

3. Sdtyski oraz S&ysi Wniosek w sprawie ustalenia diet i zwrotu koszt6w 
gminy Serock podr6iy dla soltysek i soltys6w gminy Serock 

4. Burmistrz Miasta i Grniny Pismo w sprawie przekazania skargi na dzialanie 
Serock Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jerzego 

Szaniawskiego w Jadwisinie 
5. Przewodnicqca Rady Stanowisko Rady Gminy Sanniki w sprawie poparcia 

Gminy Sanniki dla podziah statystycnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego 

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

7. Posel na Sejm RP Jan Zaproszenie na otwarcie Biura Poselskiego w 
Grabiec Legionowie 

8. Wojewoda Mazowiecki Skarga do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego 
na uchwalq Nr 152/XV/2015 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu okreilajqcego zasady handlu 
na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku 

9. Wojewoda Mazowiecki Zawiadomienie o wszczqciu postqpowania w sprawie 
stwierdzenia niewainoSci uchwaly Nr 
185/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 
lutego 2016 r. w sprawie przyjqcia Programu opieki 
nad zwierqtami bezdornnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoSci zwierqt na terenie gminy Miasto i 
Gmina Serock w 20 16 roku 

10 Central and Eastern Wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa poprzez 
European Compliance uchylenie uchwaly Nr 3 07/XXXIV/20 1 3 Rady 



Poinformowd rownie8 o informacji na temat posiedzeh Komisji Rady Miejskiej w okresie 
miqdzy sesjami (zal-qcznik nr 5). 

Institute sp6lka s o. o. w 
Warszawie 

(Nu posiedzenie sesji przybyl Starosta Legionowski Robert Wrdbel). 

Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obrqb 
Jadwisin 

5. 
Informacja o dzialalnoici Burmistna Miasta i Gminy Serock o dzialalnohci miedzy . . ewm, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Inforrnacja pisernna o dzialalnoSci miqdzy sesjami zostala przekazana Panstwu radnyrn 
i Panstwu soltysom (zalqcznik nr 6). 
W okresie miqdzy sesjami w ratuszu odbylo siq spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji 
Drog Krajowych i Autostrad. Spotkanie dotyczylo kwestii zwiqzanej z kosztarni oswietlenia 
obwodnicy. Niestety sq to bardzo trudne rozmowy. Kontakty te jednak przybliiajq do 
porozumienia. Mam nadziejq, ze juZ w niedlugim czasie bedq m6gl Pahstwu powiedzieC o tym 
porozumieniu. W ubieglym roku zmianie ulegla ustawa- Prawo energetyczne. Po raz kolejny 
ma miejsce sytuacja, w kt6rej zar6wno gmina Serock, jak i Generalna Dyrekcja Drog 
Krajowych i Autostrad ma odrqbne stanowisko. Zbliiamy siq jednak do porozumienia. 
Wsp6lnie z Paniq Skarbnik odbylismy spotkanie z Naczelnikiem Urzqdu Skarbowego 
w Legionowie. Spotkanie dotyczylo kwalifikowalnoici VAT-u, rozliczania VAT-u oraz 
konsekwencji, jakie niesie na siebie ustawa, ktora naklada obowiqzek centralizacji VAT od 
przyszlego roku. W zwiqzku z realizacjq inwestycji wystqpujemy do urzqdu skarbowego 
o zwrot naliczonego VAT-u. Pojawiajq siq znowu odmienne stanowiska interpretacyjne. Przed 
nami kolejna tura rozmow. 
Istotne spotkanie odbylem w Powiatowym Urzqdzie Pracy. Co roku zawierarny dosyC sporo 
umow na roboty publiczne. Jest duie oczekiwanie na roboty publiczne. Na chwilq obecnq 
Powiatowy Urqd  Pracy nie ma jeszcze Srodkow na uruchomjefie-rob& ,tpuhlmch. ------------  
Przyp~mne,zZmdegoFoku, jui w marcu, byly zawierane umowy na roboty publicme. W tej 
chwili takiej moiliwoSci na razie nie ma. 
W marcu odbyto siq posiedzenie Zarzqdu Zwiqzku Gmin Zalewu Zegrzynskiego, podczas 
kt6rego zostalo przyjqte sprawozdanie z dzialalnoici w 2015r., jak rdwniei zostaly przyjqte 
plany na 20 16r. 
Kilka dni temu goSciliSmy w ratuszu Pana Starostq i Radq Powiatu Legionowskiego na sesji 
Rady Powiatu. Odbylo siq rowniei spotkanie Swiqtecme. 
Chcialbym serdecznie podziqkowak wszystkim przedstawicielom Srodowisk lokalnych, 
stowarzyszeniom za wszelkie zaproszenia. 
W ostatnich dniach na terenie gminy Serock goSciliSmy na krotkiej wizycie Burmistrza 
Radzionkowa, podczas kt6rej ustaliliSmy plan wspolpracy na rok 201 6. 
Dzisiaj na rqce Pana Przewodniczqcego przekazalismy sprawozdanie z wykonania budzetu za 
201 5r. W dniu 22 grudnia 2014r. Rada Miejska podjqla uchwalq budietowq. Dochody budietu 
zostaly okreslone na kwotq prawie 48.809.61 9,0024, wykonaliSmy 54.709.247,53zl. JeSli chodzi 
o wydatki, przyjqli4my je na poziomie 5 1.296.156,24~1, zostaly wykonane w wysokoici 



54.133.304,6921. G16wnie wzrost dochod6w by1 spowodowany pozyskaniem Srodk6w z 
funduszy zewnqtrznych, g16wnie unijnych. Gmina uzyskala dochody pochodqce ze h6del UE 
w wysokoSci 3.776.709,0721. Ponadto gmina uzyskaia nastqpujqce Srodki zewnqtrzne: 
- 154.999,89~1 dotacja Powiatu Legionowskiego na utrzyrnanie dr6g powiatowych, 
- 10.000~1 dotacja Powiatu Legionowskiego na organizacje Swiqta Patrona Serocka Sw. 
Wojciecha, 
- 10.70021 z Powiatu Legionowskiego na wykonywanie zada15 w zakresie transportu 
zbiorowego, 
- 44.076,12 z1 dotacja z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na utylizacje azbestu, 
- 25.83021 z WFOS~GW na dofinansowanie zadania ,,Ochrona Srodowiska natwalnego miasta 
i gminy Serock poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej", 
- 150.000~1 z WFOS~GW jako dofinansowanie zadania ,,Zakup nowego Sredniego sarnochodu 
ratowniczo- ga4niczego 4x4 dla Ochotniczej Straky Pohrnej w Serocku", 
- 14.405~1 z Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego dofinansowanie 
szkolenia specjalistycznego ,,Innowacyjne sposoby zagospodarowania i przetwarzania 
owoc6w, szansq na podniesienie konkurencyjnoSci gospodarstwa rolnego". 

Gmina przekazywaia Srodki finansowe instytucjom zewnqtrznym: 
- 200.00021 dotacji dla Powiatu Legionowskiego na wsp61finansowanie zadania 
inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W- ul. Nasielska w rniejscowoSci 
Borowa G6ra na terenie gminy Serock" 
- 100.000~1 dotacji dla Powiatu Legionowskiego na wsp6ifinansowanie zadania 
inwestycyjnego ,,Rozbudowa Powiatowego Zespoh Szk61 i Plac6wek Specjalnych 
w Legionowie- wraz z termomodernizacja i zagospodarowaniem terenu", 
- 50.000A dotacji dla SPOZ w Serocku na zakup aparatu USG, 
- 25.00021 dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie koszt6w shkb ponadnormatywnych, 
- 20.000~1 dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzqtu 
ratowniczego. 
Ponadto w budkecie przenaczono irodki w wysokoSci 59.50021 na dofinansowanie wymiany 
system6w grzewczych na systemy proekologiczne. Przekazano r6wniez kwotq 444.3 10,3321 
w formie dotacji dla podmiot6w prowadzz+cych niepublicne przedszkola oraz punkt 
przedszkolny na terenie gminy Serock. 
Deficyt budketowy by1 zaplanowany na kwotq 1.88 1.998,l 021. W zwiqzku z dobra realizacjq 
budzetu, zrezygnowaliSmy z emisji siedmiu serii obligacji w Iqcznej kwocie 700.000~1. 
Natomiast po zamkniqciu roku osiqgniqto nadwykke bu&etowy w wysokoici 575942,8421. 
Moina dzisiaj powiedziek, ze jeili chodzi o stopieh realizacji budzetu, wykonaliimy go na co 
najrnniej dobrym poziomie, za co wszystkim bardzo dziqkujq." 

6. 
Interpelacje i zapytania radnych 

Nie zgloszono. 



Informacja na temat odtwonenia polgczenia kolejowego Warszawa- Zegne 

Starosta Legionowski Robert Wrhbel 
,,Dzisiejsze spotkanie jest dobryrn miejscem, aby podziqkowak za ubiegly rok, za wsp6lne 
inicjatywy realizowane z Panem Burmistrzem, po uprzednim wyraieniu zgody przez Rade 
Miejskq w uchwalach budietowych. Serdecznie Pahstwu za to dziqkujq. Mam przekonanie, 
mam nadziejq, ie Paristwo rbwniei, i e  inwestycje, kt6re wsp6lnie prowadzirny sq nie tylko 
potrzebne, ale i dobrej jakoSci i bqdq nam shQC pmez wiele lat. Serdecznie Pahstwu dziqkujq 
za wsp6lpracq, za 4 otwartoSC. Na pewno wszyscy borykarny siq z tym samym, z rnizeriq 
Srodkow, kt6ra determinuje nasze ograniczone mozliwoSci inwestycyjne. JeSli dzialamy razem, 
jesteSmy w stanie te trudnoSci, przy pozyskaniu hrodk6w zewnqtrznych, przezwyciqzyC. Przy 
kolejnych konkursach o pozyskanie Srodk6w zewnqtrznych jest premiowana wsp6lpraca 
grninq, powiatem lub innq jednostkq, jest wiqksza szansa na pozyskanie Srodk6w. Takie 
dzialania Powiat Legionowski na pewno bqdzie podejmowal, jeSli Pan Burmistrz i Paiistwo 
radni bqdziecie dalej taki kierunek kontynuowali, rbwnie2 chcemy wsp6lnie z Pahstwem 
prowadziC inwestycj e. 
Dziqkujq za wspanialq goScinnoSC w Serocku. MieliSmy wielkq przyjemnoSC organizacji sesji 
Rady Powiatu i komisji, jak r6wniek spotkania Swiqtecnego w serockim ratuszu. Serdecznie 
Paristwu za to dziqkujq. Zawsze jest to przemile miejsce, w ktbrym sq przemili ludzie. Dobrze 
siq tu pracuje i dobrze siq tu razem Swiqtuje. 
Od pocqtku linia kolejowa do Zegrza miala jeden problem- borykala siq z nierentownosciq. 
W 1897r. zostala oddana do ukytku. Linia ta nigdy nie pelnila funkcji pasaiersko- towarowej, 
zawsze miala charakter obronny. Charakter turystyczny uzyskala dopier0 po I1 wojnie 
Swiatowej, kiedy byla trasq komunikacji weekendowej nad Zalew Zegrzyriski. Teraz dorastarny 
do sytuacji, w kt6rej ta linia moze pehiC prawdziwie komunikacyjnq funkcjq. Widzicie 
Pahstwo jak zrnienia siq formula dojazdu do Warszawy. Widzimy r6wniez jak zmienia siq 
demografia. Sq to dziesiqtki tysiqcy mieszkahc6w w kolejnych latach. Wszyscy mieszkahcy 
chcq miek komfortowy dojazd do stolicy. Komunikacja kolowa jest to element, kt6ry zawsze 
siq wyczerpie, dlatego, ke mamy pewnq ograniczonq przepustowoSC dr6g. 
Dzialania podejmowane przez Powiat Legionowski wspblnie z lokalnymi samorqdami sq to 
dzialania, kt6re w przyszloSci rokujq moiliwohC rewitalizacji linii. Nie oznacza to, ke jest to 
niemoiliwe w kr6tkiej perspektywie. Nie jest tak, ze podjqte dzialania w roku ubieglym, dadq 
efekt w postaci powrotu linii kolejowej w roku kolejnym. 
W 201 1r. wykonaliSmy dokladnq analizq stanu pdqczenia kolejowego. Od roku 1994, kiedy 
ostatni pociqg z pas&erami pojawil siq w Zegrzu, zadzialo siq kilka elementdw. Przede 
wszystkim znacznie wzr6sl ruch kdowy, co powoduje, 8e skrzyzowanie linii nr 28 
z Wieliszewa do Zegrza Pdudniowego o dlugohci 3,7 krn wyrnaga calkowitej przebudowy. 
W tym stanie przy dzisiejszym prawodawstwie to skrzyizowanie nie moke funkcjonowad. Jest 
to element nowy. Elementy, kt6re ulegaly degradacji: 
-zostala zdjqta trakcja kolejowa, w zwipku z tym przez 17 lat nikt z tego pdqczenia nie 
korzystal, 
- zniknqla czqSC tor6w kolejowych, 
- zostal zdegradowany nasyp. 
Analiza pokazala stan techniczny, czyli to co jest wyrnagane do odtworzenia (czqSC peronowa, 
trakcja energetyczna, skrzyimwania). Po analizie i dyskusji, kt6ra toczyla siq na forum Rady 
Powiatu, zostalo podjqte dzialanie, kt6re mialo pokazaC, Be przywdcenie linii kolejowej do 
Zegrza jest moAiwe. W 2014r. mid miejsce pewnego rodzaju happening, czyli pokazanie 
Srodowisku dziennikarskiemu i mieszkahcom, ke jest mokliwe podr6iowanie do Zegrza, ke ma 
to sens. Odbyl siq przejazd w towarzystwie dziennikarzy, przedstawicieli PKP Polskich Linii 



Kolejowych, kt6ry pokazal, Be jest to mozliwe. Byl to szynobus spalinowy. Przedsiqwziqcie to 
mialo na celu pokazad technicme moiliwoSci, pokazania tym, kt6rzy potencjalnie mogq by6 
zainteresowani odtworzeniem linii, a nie zapowiedzi, ke przejazd w najblizszym czasie bqdzie 
moiliwe. 
Byl to impuls do tego, aby rozpocqd romowy i poszukiwad Srodk6w na przebudowq linii. 
Trzeba sobie zdad sprawq, Be ani samorzqd ani podmioty zarqdzajqce infiastrukturq kolejowq 
ani wzqd marszalkowski nie ma Srodk6w na to, aby samodzielnie wykonad to przedsiqwziqcie 
w ramach Srodkow wiasnych. Musq to by6 Srodki zewnqtrzne. Taka inicjatywa, kt6ra wskazuje 
Srodki zewnqtrme, jednoczeSnie pokazuje, kto potencjalnie m6glby siq zajqd realizacjq 
inwestycji, zostala przeprowadzona. Jeszcze raz skladam serdecne podziqkowania dla Pana 
Burrnistrza, dla Pana Przewodnicqcego za wsparcie w tym dzialaniu. Zostalo podpisane 
porozumienie z koncem 201 5r., w kt6rym 12 podmiot6w, w tym samorzql wojew6dztwa i PKP 
Polskie Linie Kolejowe, Zarqd Transportu Miejskiego, samorqdy gminne: Serock, Pukusk, 
Pokrzywnica, Winnica, Nieporqt, Wieliszew oraz powiaty. Jest to grupa podrniot6w, kt6re 
potencjalnie skorzystajq na rewitalizacji linii. 
Potencjal ruchu koiowego jest ograniczony. Dzisiaj mamy przebudowujqce siq pod wzglqdem 
komunikacyjnym Legionowo. Powstanie centrum komunikacyjne. Pragnq Pahstwa zapewnid, 
i e  jjuZ, po otwarciu tego elementu, liczba miejsc parkingowych bqdzie niewystarczajqca. Tak 
d u a  przestrzen w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowq 
mieszkaniowq, talc d m  presja na nasq czqSC aglomeracji warszawskiej, tych os6b, kt6rzy chcq 
siq do nas sprowadzid ze wzglqdu na ceny nieruchomoSci, ktare sq inne niz po drugiej stronie 
Wisly, ze wzglqdu na charakter rekreacyjny terenu, na kt6ryrn siq najdujemy, ze wzglqdu na 
poczucie bezpieczenstwa, ktore przez lata zostalo wykreowane w powiecie legionowskim, ke 
ludzie bqdq siq tutaj osiedlali, bqdq dojekdhd do Warszawy. Spowoduje to, ze w pewnyrn 
momencie Legionowo bqdzie miejscem, kt6re siq zapcha. Co z tego, ke najdziemy miejsce 
parkingowe w Legionowie, skoro szukanie tego miejsca, przemieszczanie siq, zajmie okolo 15- 
20 minut w naszym budzecie czasowym. Zegrze jest naturalnym miejscem, gdzie moie powstad 
wqzel przesiadkowy. Podobne rozwipanie jest w Wieliszewie. Mieszkahcy dojezdiajq do 
przystanku kolejowego w Wieliszewie, zostawiajq samoch6d, wsiadajq do pociqgu i dojeidiajq 
do Warszawy, poniewai dojazd do Warszawy samochodem jest czasochlonne i drozsze. Ta 
sama filozofia dotyczy kaidej przestrzeni wok62 Warszawy, natomiast Serocka w sposdb 
szczegdlny, poniewa2 mamy tutaj tylko jeden ciqg komunikacyjny na dotarcie do Warszawy. 
Zegrze jawi siq jako miejsce najbardziej racjonalne do tego, aby to uruchomid. 
Porozumienie, kt6re zawarliSmy jest to porozumienie, zgodnie z kt6rym PKP Polskie Linie 
Kolejowe bqdq wystqpowaly w roli inwestora tego przedsiqwziqcia. Po wykonaniu studium 
wykonalnoSci, powinni wystqpid o Srodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewbdztwa Mazowieckiego, kt6re jui sq zabezpieczone, skorzystad z tych Srodk6w 
i przebudowad liniq kolejowq do Zegrza. OczywiScie w czasie, w jakim jestegmy, nastqpuje 
szereg rohych mian, przetasowah. Marn nadziejq, ze te zmiany doprowadq nas do takiego 
punktu, w ktcirym bqdzie wiadomo, kto bqdzie odpowiadal za te przedsiqwziqcia. 
Pr6bujemy caly czas trzymad rqkq na pulsie. Dzisiaj i jutro bqdziemy spotykali siq w tej 
sprawie. Mam nadziejq, i e  da nam to odpowied2 na pytanie, jak bardzo jest bliska perspektywa. 
Na pewno nie jest tak, i e  rewitalizacja siq odbqdzie, a p6hiej ZTM bqdzie jq eksploatowal. Jak 
Pahstwo wiecie, przekazujemy Srodki na komunikacjq ze Srodk6w samorzqdowych. MyQq, i e  
kolejny etap to okreslenie jaka bqdzie partycypacja poszczeg6lnych samorqd6w w tym, aby to 
poiqczenie dzialalo, na jakich warunkach bqdzie dzialalo. 
Dzisiaj romawiamy o rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza, po to, aby zachowad swojq 
szansq na przyszloS6. Jezeli nie wystqpimy o to, z czasem ta linia zniknie. 
W ostatnich dniach Konwent samoqd6w powiatu legionowskiego wystosowal kolejne 
stanowisko, w kt6rym przypominamy o potrzebie rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza. 



Stanowisko to zostalo skierowane do Marszalka Wojewbdztwa Mazowieckiego, do Dyrektora 
PKP PLK (zalqcznik nr 7). Liczymy na to, ze ten temat bqdzie kontynuowany, nie tylko 
medialnie, bo jest to rzecz, na ktbrej najrnniej narn zalezy, poniewai jui zd@yliSmy 
uSwiadomiC ludziom, ke ma to sens. ChcielibySmy, aby to zadanie zostalo zrealizowane. SQd 
tez stanowisko, ktbre Konwent sarnorzqdbw powiatu legionowskiego podjql jednomySlnie." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,JesteSmy po pierwszym etapie, kt6ry polegal na wzajemnym przekonaniu siq zar6wno wladz 
samorqdowych, jak i spoleczenstwa do tego, ze linia kolejowa do Zegrza jest konieczna 
i zadanie to jest technicznie mozliwe do wykonania. Teraz jest czas dokonywania zmian 
w roinego rodzaju instytucjach. Trzeba raz jeszcze przekonak te osoby do tego, ze wszyscy 
jesteSmy zaangaiowani w przedsiqwziqcie i oczekujemy podjqcia konkretnych dzialari 
w kwestii przygotowania tej inwestycji i w konsekwencji jej realizacji. Pan Starosta powiedzial, 
ze sq jui zabezpieczone Srodki na tq inwestycjq. 
JeSli chodzi o gminq Serock, patrzymy na to bardziej kompleksowo, w odr6inieniu np. od 
gminy Nieporgt czy Wieliszew, ale tylko pod tym wzglqdem, ze poprawa ukladu 
komunikacyjnego to dla nas r6wniez modernizacja drogi krajowej nr 61. Podczas konwentu 
samorqd6w powiatu legionowskiego, z inicjatywy Pana Starosty i mojej, przyjgli6my 
stanowisko odnoSnie drogi krajowej nr 61, poniewai ona nie moze pozostak w takim ksztalcie 
jak jest dzisiaj . 
Stanowisko Konwentu w sprawie odtworzenia linii kolejowej Wieliszew- Zegrze oraz 
kontynuacji przebudowy drogi krajowej nr 61 do ronda w Zegrzu, zostalo opublikowane na 
stronie internetowej urzqdu." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Ternat odtworzenia kolei do Zegrza od wielu lat jest podejmowany. W wypowiedzi Pana 
Starosty i Pana Burrnistrza mojq uwagq zwr6cil fakt, ze sq jui  zabezpieczone okreilone Srodki 
na to zadanie. Czy w rarnach tych Srodk6w zostaly jui  podjqte dzialania w celu odtworzenia 
kolei do Zegrza? 
Porozumienie w sprawie odtworzenia kolei do Zegrza podpisalo 12 podmiotow. Kto jest 
liderem wiodqcym tego projektu?" 

Starosta Legionowski Robert Wrdbel 
,,Na wszystkie inwestycje kolejowe w perspektywie finansowej 2014-2020, zostala 
przeznaczona kwota 135.000.000~1. Natomiast Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa 
Mazowieckiego w tej chwili dopier0 siq konstytuuje. Jest zbyt wczeinie, aby powiedziek, ze 
Srodki finansowe sq i czekajq na to, aby z nich skorzystak. Jest wskazana linia do Zegrza. 
Rciwniez w strategii rozwoju wojewodztwa mazowieckiego na nasz wniosek, zostal ujqty zapis 
dotycqcy odtworzenia linii kolejowej do Zegrza. Sq wszystkie przeslanki do tego, aby siqgnqk 
po te Srodki. W podpisanym IiScie intencyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe wyrazily wolq, 
aby by6 gl6wnym inwestorem przedsiqwziqcia polegajqcego na odtworzeniu linii kolejowej nr 
28 i uwzglqdniq ww. inwestycjq w swoich zarnierzeniach inwestycyjnych na najblizsze lata . 
Je6li chodzi o wykonawstwo, wykonawcq jest PKP PLK, natomiast inicjatorem sq samorqdy 
z terenu powiatu legionowskiego." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Dziqkujq Panu StaroScie za syntetyczne przedstawienie problemu. Chcialbym, aby jasno 
wybrzmialo z tego przekazu i z tego spotkania, ze istotna z punktu widzenia powiatu oraz gminy 
Serock inwestycja jest w centrurn zainteresowania wladz zarowno powiatu, jak i gminy. 
Chcialbym rowniez, abySmy mieli pelnq jasnoik co do tego, jak zadania samorz~dow siq 



rozkiadajq, 2e trudno wyobrazik sobie takq sytuacjq, aby bylo to kluczowe zadanie powiatu czy 
tei kluczowe zadanie gminy. W zwiqzku z tyrn jedyne stosowne rozwiqzanie musi polegad na 
tym, ze bqdziemy wywierali st@, nieprzerwany nacisk, niezaleMe od tego kto tq wiadzq na 
poziomie powiatu i administracji rzqlowej, sprawuje. MySlq, ie dzisiejsza obecnoS6 Pana 
Starosty jest dowodem na to, ze myslimy o tyrn i dzialania sq podejmowane. W kontekScie 
konkretbw, ktbre zostaiy tutaj przedstawione, zawartego porozumienia i pewnych kwot, o kt6re 
moina sig ubiegad, jestem przekonany, ke my tej szansy w inicjowaniu, w wywieraniu tej presji 
nie zmarnujemy. Marn nadziejq, ze za ja.ki.4 czas bqdziemy mieli okazjq siq spotkad, ieby 
o kolejnych krokach w tyrn przedsiqwziqciu porozmawiad. 
Panie Starosto bardzo serdecnie dziqkujq za obecnoSC." 

(Posiedzenie sesji opuScil Starosta Legionowski Robert Wrdbel). 

8. 
Funkcjonowanie Lokalnej Komunikacji Autobusowej w MieScie i Gminie Serockw 2015r. 
oraz planowane zmiany w 2016r. 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,9 grudnia 2014r. zostaio ogioszone zarn6wienie na komunikacjq lokalnq na lata 2015-2016. 
WyioniliSmy jednego wykonawcq na terenie caiej gminy- firma Mobilis, kt6ra Swiadczyia 
usiugi przewozowe na terenie calej gminy na jednym wsp6lnym bilecie. Naleiy r6wniei 
wspornnied o tym, ze 8 grudnia 2014r. zostala podjqta uchwaia mieniajqca ceny bilet6w 
miesiqcznych: ulgowych z 3521 na 2521 oraz normalnych z kwoty 70zl na kwotq 50zi. Przy 
okazji podpisania nowej umowy staraliSmy siq dopasowak i zoptymalizowa6 trasq komunikacji 
lokalnej, dostosowujqc jq do potrzeb mieszkaric6w grniny. Na trasie Serock- Legionowo 
dolozono 8 dodatkowych kursbw, z ktorych ostatni wyjeAd2.a z Legionowa okoio godz. 23. 
Dodatkowo zostaiy uruchomione kursy weekendowe na trasach: Serock- Legionowo PKP oraz 
Dqbe- Legionowo PKP, kt6re w 6wczesnej komunikacji nie funkcjonowaiy. DostosowaliSmy 
komunikacjq lokalnq w taki sposbb, aby byia mo8liwoSC skorzystania z punktu przesiadkowego 
w Michalowie - Reginowie, co tez siq staio po konsultacjach z wiadzami gminy Wieliszew. 
Kolejne zmiany komunikacji lokalnej dotyczyiy wydMenia trasy Dqbe- Legionowo. Na 
wniosek mieszkaiicow zostaia wydh&ona trasa o przystanek w Stanislawowie. Dodatkowo 
zostal stworzony przystanek w Dosinie, jak r6wnie8 zrnianie ulegla trasa w mieicie Legionowo. 
Poza wczeiniej wymienionymi zmianami, zostaia r6wnie8 wydiukona trasa Serock- Wierzbica- 
Eacha- Gqsiorowo. Trasa zostala wydiukona o miejscowoSci: Nowa WieS, Kania Nowa oraz 
Gqsiorowo- przystanek ul. Grunwaldzkal r6g ul. Jagieliy. Od listopada 2015r. r6wniez na 
wniosek mieszkahc6w autobusy na trasach nr 1 i nr 2 oraz linii weekendowej przejezdiajq przez 
miejscowoSC Dqbinki. Jest to 8 kursow dziennie. W zwiqzku z tym, ze obiozenie w autobusach 
na trasie Serock- Legionowo jest znacnie wiqksze niz zakiadano, na wniosek Urzqdu zostaiy 
wyrnienione niekt6re autobusy na autobusy wiqksze na poszczeg6lnych kursach. 
Od pocqtku lutego 2015r. ze wszystkich kurs6w komunikacji lokalnej korzystalo okoio 30 
osbb w ciqgu dnia, natomiast pod koniec 2015r. liczba ta wzrosia do okoio 100 os6b na 
poszczeg6lnych liniach komunikacyjnych (zaiqcznik nr 8). 
JeSli chodzi o zmiany w komunikacji lokalnej w 2016r., opracowaliSmy te zmiany, bazujqc na 
wnioskach zglaszanych przez mieszkaricdw gminy. Wszystkie zmiany ujqte w komunikacji 
wynikajq z potrzeb mieszkaric6w naszej gminy. Poza tyrn waknyrn celem bylo dopasowanie 
komunikacji lokalnej do rozklad6w jazdy SKM, KM oraz linii autobusowych. Nie jest to pros@ 
rzeczq, poniewak kakdorazowa zmiana rozldadu jazdy powoduje romcenie  przyzwyczajen 
ludzi. Najwainiejsq kwestig kt6ra powoduje ograniczanie zmiany rozk1ad6w jazdy 
komunikacji lokalnej jest to, ze ZTM bmdzo czqsto zmienia rozkiady jazdy. Jest to nawet 



kilkakrotnie w ciqgu roku. Gmina moze zrnienik swoje rozkiady jazdy tylko i wyiqcznie 4 razy 
w roku. Zmieniamy je na podstawie zezwolenia wydawanego w Starostwie Powiatowym, na 
ktbre czekamy od 2 do 6 tygodni. W tym czasie jui  zrnianie moie ulec rozkiad jazdy ZTM. 
Ciqzko jest narn wiqc dopasowak rozkiad jazdy. Poza tym, opracowujqc rozkiad jazdy, musimy 
mieC SwiadomoSC, ze na danym kursie nie maze by6 dwoch nakiadajqcych siq autobusbw. 
Musimy wiqc dopasowak rozldady jazdy autobusow komunikacji lokalnej do godzin jazdy 
innych autobusdw na tej trasie. 
Kolejnym bardzo wainym czynnikiem, na kt6rym opieramy siq, planujq rozkiad jazdy, sq 
wnioski mieszkaricow. Kaidy Wplywajgcy do nas wniosek musimy rozpatrzyC w wielu 
aspektach. Przeprowadzamy cqste kontrole, od przewoinika otrzymujemy tzw. potoki 
pasakrdw na danych kursach. Mamy SwiadomoSk tego kiedy, o kt6rej godzinie, na jakim 
przystanku wsiadla do autobusu liczba pasakerbw. Kaidy wniosek musi by6 rozpatrywany 
indywidualnie. 
Prosiiabym, abyScie Paristwo poprzez konsultacje z urzqdem, wnosili swoje uwagi do 
proponowanych przez nas zmian w funkcjonowaniu komunikacji lokalnej. 

Proponowane zmiany w komunikacii lokalnei: 
- pilotaiowe wydluienie trasy Serock- Legionowo do ronda w Wierzbicy, 
- modyfikacja kursbw przejeidiajqcych przez miejscowoSC Dqbinki, 
- wprowadzenie trzech nowych przystankow: 2 przystanki w Serocku ul. Rubinowa oraz 
przystanek w rniejscowoSci Dqbinki - Dqbinki LeSna. 
- zmiana na trasie Serock- Wierzbica- Gqsiorowo, 
- uruchomienie Lokalnej Komunikacji Autobusowej w niedziele, 
- zlikwidowanie kursu Serock- Zegrze- Serock o godz. 5:40, 
- zmiana kursu Legionowo- Dqbe - Serock z 5:50 na 5:30 oraz wydluienie do Serocka, by 
dojezdiai do niego na 7:00 (przez Wolq Smolanq), 
- wydluienie trasy Stanislawowo- Legionowo o odcinek od Serock: wyruszalby o godz. 6:05 
z Serocka i przejeidiaiby przez Dqbinki i Wolq Smolanq, 
- dodatkowy kurs na trasie Serock- Legionowo PKP o godz. 9:00 oraz Legionowo PKP- Serock 
o godz. 14: 10. (zaiqcznik nr 9). 

Radny Krzysztof Botikowski 
,,Chciaibym serdecznie podziqkowak za tak wyczerpujqcq prezentacjq. Bardzo rnnie cieszy, i e  
bardzo rzetelnie podchodzimy do uwag mieszkaricbw. Nasza sieC komunikacyjna rozwija siq, 
powstajq nowe przystanki. Uwaiam, i e  Paristwo posiadajq kompetencje w zakresie 
dopasowania rozkiadow j azdy. 
Chcialbym zapytaC czy podejmowaligcie Paristwo dodatkowe dzialania w celu zachqcenia 
mieszkaricbw do korzystania z Lokalnej Komunikacji Autobusowej? 
Chciaibym prosik o rozwaienie uruchomienia letniego polqczenia z Nieporqtem talc, aby osoby 
przyjeidiajqce do Nieporqtu autobusami ZTM mogiy dojechak np. na plaiq do Serocka. Proszq 
rowniez o rozwaienie urnoiliwienia dzieciom do 18 roku iycia bezpiatnego korzystania 
z komunikacji. Chciaibym rowniei zaproponowak rozwaienie uruchomienia bezplatnych 
przejazdow autobusami komunikacji lokalnej osobom posiadajqcym kartq Duiej Rodziny 3+. 
Czy jest moiliwoSk zakupu biletow miesiqcznych poza urzqdem?" 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
,,Rozumiem, i e  sq to postulaty, sugestie, kt6re warto rozwaiyd i wziqC pod uwagq. Jest 
mozliwoSk zakupu biletow bezpogrednio u kierowcy. 
Przedstawione przez Paniq Kierownik materialy sq wynikiem zbierania informacji od paru 
miesiqcy. Powtarzamy mieszkaricom, i e  nie mozemy co chwilq zmieniak rozkladu jazdy, 



poniew& jest pewne przyzwyczajenie mieszkaric6w. Jekeli przez pare miesiqcy zbieramy 
rozmaite pomysly, sugestie, p6iniej staramy siq do nich dopasowat nasz harrnonogram. 
Oczywiicie staramy siq go dopasowat do aktualnego rozkladu jazdy SKM. Poza tym nalezy 
pamiqtad, ze mamy troche innq sytuacjq niz gminy spiednie, poniewai przez nasq gminq 
przejebdzajq inni przewoinicy. Nie mo8e by6 tak, ie jeSli autobus jest w Serocku o godz. 7:00, 
to my mozemy postawit autobus komunikacji lokalnej rbwniez o godz. 7:OO. Nie ma takiej 
mozliwoSci, musi by6 r6inica kilku minut miedzy jednym a drugim kursem. 
Jest to temat do dyskusji. Bardzo proszq o zglaszanie pomysl6w, uwag w zakresie 
proponowanych zmian bezpoirednio do Pani Kierownik. Planujemy wprowadzenie zmian 
w funkcjonowaniu komunikacji lokalnej przed rozpoczqciem sezonu letniego. 
Poprzez zmiany w bud&cie, zwiqkszamy pule Srodk6w na komunikacjq i chcemy jq jak 
naj bardziej efektywnie wykorzystaC." 

Radny Krtysztof Bohkowski 
,,Bardzo mnie cieszy racjonalne gospodarowanie Srodkarni finansowymi przeznaczanymi na 
funkcjonowanie komunikacji lokalnej . Proszq o krbtkie przedstawienie dzidaii informacyjnych 
kierowanych do mieszkaric6w." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Od kiedy bqdzie obowiqzywd nowy rozldad jazdy, jeSli chodzi o liniq weekendowq? Jaki jest 
termin na przeprowadzenie wSr6d mieszkaric6w konsultacji w zakresie proponowanych 
zmian?" 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,ChcielibySmy jak najszybciej wprowadzid zmiany w komunikacji, poniewak opiniowanie 
wniosku w sprawie rozkladu jazdy w Starostwie Powiatowym trwa od 2 do 6 tygodni." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Czy na trasie Serock- Dqbe- Serock bqdq obowiqzywaly tylko 3 kursy, czy bqdzie 
wprowadzony 4 kurs?" 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,Uwaiam, be rentownoit tych kursdw bqdzie bardzo niska. Z komunikacji weekendowej wg 
statystyk korzysta okolo 5% mieszkaric6w. Proponujq na razie sprawdzid komunikacjq w takim 
zakresie. Jezeli bqdzie zainteresowanie, bqdziemy dokonywad odpowiednich zmian. Jest to 
wersja pilotakowa na okres 3 miesiqcy. 
JeSli chodzi o zakup biletow miesiqcznych, pienvszy bilet nalezy zakupid za pohednictwem 
urzqdu. Kolejne bilety sq bezpoSrednio doladowywane u kierowcy. Poza tym wszyscy kierowcy 
posrednicq w zakupie bilet6w miesiqcznych." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Chcidabym serdecznie podziqkowad Panu Burmistrzowi i Pani Kierownik za uruchomienie 
komunikacji w niedziele. Takie potrzeby byly zglaszane przez mieszkaric6w." 

Radny Krtysztof Zakolski 
,,Ile kurs6w dziennie jest na trasie Serock- Legionowo PKP?" 

Kierownik Referatu AG Anita Kubahka 
,,Na tej trasie jest lqcznie 24 kursy: 12 kursow z Serocka do Legionowa i 12 kurs6w 
z Legionowa do Serocka." 



Sdtys wsi Cupel Jolanta Paszko 
,,Obecnie jest kurs z Serocka do Legionowa o godz. 6:05. Czy w zwiqzku z wydMeniem linii, 
gdzie dojazd do SKM bylby o godz. 7:40 nie bqdzie kursu o godz. 6:05, kt6ry jest w Legionowie 
przed godzinq 7:00?" 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,Ten kurs bqdzie dalej funkcjonowd. Przedstawilam Paiistwu tylko kursy, kt6re zostanq 
unienione. Pozostale kursy pozostajq w obecnym ksztdcie." 

Soitys wsi Kania Polska Bogudawa ~aczkiewicz 
,,Czy mamy wp4yw na autobusy, ktbre przejehbjq przez gminq Serock? W niedziele od godz. 
1 8:00 nie ma wyj azdu z Serocka do Warszawy. 
Od p64 roku czekam na informacjq czy uczniowie z Kani Polskiej bqdq mogli jeidzik 
bezpoirednio do Serocka do szk*? w przedstawionych propozycjach zmian nie zauw&ylam 
tej informacji." 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,Przystanek jest przy rondzie w Kani Nowej." 

Sdtys wsi Kania Polska Boguslawa ~aczkiewicz 
,,Od momentu, kiedy zosta4am sdtysem, proszq, aby w rozkladzie jazdy uwzglqdnik jeden kurs 
ranny w Kani Polskiej, aby ucniowie mieli jak dojechak do Serocka, aby nie szli w Bniegu lub 
mrozie kilka kilometr6w do przystanku." 

Radny Marek Bilihski 
,,Chcidbym zwr6cik uwagq na nazwy przystank6w: jest Jachranka, natomiast powinna by6 
Skubianka." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Dokonamy odpowiedniej zmiany przy podejmowaniu uchwaly zmieniajqcej uchwdq 
w sprawie okreilenia przystank6w." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym podziqkowad za prezentacjq. Myilq, t e  jest to ciekawa formula dyskusji na temat 
jakie istotnej sprawy. 
Prosiibym o rozszerzenie informacji o liczbq wozokilometr6w oraz koszt wozokilometra." 

9. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

10. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Do przekazanych Paristwu projektbw uchwd chcidabym zglosik autopoprawkq, ktbra polega 
na zmianie strony dochodowej. Po informacjach otrzyrnanych z Ministerstwa Finansbw 
zwiqkszamy udzial gminy w podatku PIT o kwotq 49.78424. Zwiqkszamy r6wniez dotacjq na 



wychowanie przedszkolne o 38.000~1. Ponadto z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
~rodowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymala dofinansowanie na utylizacjq azbestu 
w wysokoSci 23.43 1 21. Zrnniejszamy subwencjq oSwiatowq o kwotq 169.154~1. Po stronie 
wydatk6w autopoprawka w i w a b y  siq z zabezpieczeniem w pe1nej wysokoSci wydatk6w 
zwipmych z utylizacjq azbestu o kwotq 27.56621, czyli o kwotq wiqksq o 4.13521 ze wzglqdu 
na wk1ad w1asny gminy na realizacjq tego zadania. 
Po wprowadzonej autopoprawce dochody gminy zwiqkszylyby siq o kwotq 1.05 1.000~1 
i gl6wnie pochodzilyby z nastqpujqcych tytul6w: 
- rozliczenie dwbch zadari, kt6re byly dofinansowane ze Brodkdw unijnych- Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko. Dotyczy to zadania: wykonania dokumentacji na 
budowq kanalizacji w Zegrzu, jak r6wniez na budowq kanalizacji w Serocku. Jest to kwota 
okolo 400.000~1. 
- ze Sto1ecznego Zarzqdu Infiastruktury w Zegrzu otrzymaliSmy oplatq za wycinkq drzew 
w wysokoici 600.000~1. 
- na podstawie wydanych zezwolen na sprzedai alkoholu zwiqkszamy wplywy z tego tytulu 
o kwotq 80.000~1, 
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliSmy dofinansowanie w kwocie 
2.50021 na program ,,Spiewajqca Polska", kt6ry bqdzie realizowal Zesp61 Szk& w Zegrzu. 

JeSli chodzi o stronq wydatkowq, zwiqkszamy wydatki o ponad 9 16.000A z przeznaczeniem 
na : 
- przekazujemy otrzyrnane dotacje do jednostek realizujqcych poszczeg6lne zadania, 
- zwiqkszamy o kwotq 80.000A dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzaleknieh Srodki pochodqce 
z wykszych wplyw6w z tytulu oplat za sprzed& alkoholu, 
- zabezpieczarny wydatki na program ,,Spiewajqca Polska", 
- wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne- zakup samochodu dla OSP Wola Kielpinska. 
Chcemy zabezpieczyb wk1ad wlasny w wysokoSci 1 50.000~1. 
- zwiqkszamy o 40.00021 Srodki na fimkcjonowanie komunikacji lokalnej, 
- przeznaczamy Srodki w wysokoBci 70.000~1 dla Oirodka Sportu i Rekreacji na kontynuacjq 
remontu domkow w Jadwisinie oraz na wypos&nie plaQ miejskiej. 
- zwiqkszamy dotacjq na przedszkola niepubliczne, kt6re dzialajq na terenie gminy o kwotq 
105.000~1. 
- zwiqkszamy Brodki z przeznaczeniem na wymianq system6w grzewczych na systemy 
proekologiczne ze wzglqdu na duke zainteresowanie mieszkaric6w. 

W ramach tych zmian, dokonujemy zmian na zadaniach inwestycyjnych- zwiqkszamy Srodki, 
dostosowujqc je do aktualnych potrzeb i rozstrzygniqtych pmetarg6w. 
Przedstawione zmiany powodujq zmniejszenie deficytu bu&etu o kwotq 134.000~1, kt6re sq 
r6wniez ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W zwiqzku z tym, ze gmina zarnkn#a rok 
2015 z dobryrn wynikiem finansowym, zrezygnowaliSmy z emisji ostatnich 7 serii obligacji 
komunalnych. W zwiqzku z tym zrnniejszamy dlug gminy o kwotq 700.000~1, kt6ry te8 zostal 
ujqty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Ponadto w WPF sq dostosowane limity na zadaniach inwestycyjnych, kt6re dostosowujemy do 
wykonania roku 20 1 5 ." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady w dniu 23 marca 201 6r. Komisje pozytywnie 
zaopiniowaly projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
w bud8ecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie przedstawione autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

W glosowaniu 
Autopoprawki zostaly przyjqte przy 14 glosach za- jednoglodnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 189KW2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 
201 6-2025. 

W glosowaniu 
Uchwala zostaia przyjqta przy 14 glosach za- jednoglodnie (zalqcznik nr 10). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie przedstawione autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie 
wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Grniny Serock w 201 6 roku. 

W glosowaniu 
Autopoprawki zostaiy przyjqte przy 14 glosach za- jednoglodnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwaiq Nr 1901XW20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
20 16 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 20 16 roku. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala pmyjqta pmy 14 glosach za- jednoglosnie (zalqcznik nr 1 1). 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,W marcu zakonczyl siq proces zwiqzany ze zmianami organizacyjnymi Urzqdu. Chciaibym 
przedstawik Patistwu Kierownika Referatu Podatkdw Lokalnych, Oplat i Windykacji- Paniq 
Beatq Dobrowolskq. Z dniem 1 stycnia 2016r. w strukturze Urzqdu zafunkcjonowal nowy 
referat- Referat Zariqdzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeristwa. Kierownikiem 
tego referatu zostal Pan Adam Krzemihski." 

(Przerwa) . 

(Po przerwie posiedzenie sesji opuicil radny Stanislaw Xrzyczkowski). 

11. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie skargi na uchwalq Nr 106/XU2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania pnestnennego gminy Serock- sekcja E powiat legionowski, 
woj. mazowieckie 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Przedstawiony projekt uchwaly dotyczy zajqcia stanowiska przez Radq Miejskq w Serocku 
w sprawie skargi na uchwdq Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 
201 5r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja 
E powiat legionowski, woj. mazowieckie. 



Chcialbym zglosiC poprawkq do uzasadnienia uchwa4y zgloszonq przez Pana 
Przewodnicqcego podczas wspdlnego posiedzenia Komisji. W pierwszym zdaniu 
uzasadnienia po slowach ,,W dniu 26.02.2016r. do Rady Miejskiej w Serocku wplynqla skarga 
(. . .)" dopisab ,,do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie". 
Rada Miejska w dniu 31 sierpnia 2015r. podjqla uchwdq w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E. Wdwczas Rada Miejska 
rozpatrywda uwagq do projektu planu wniesionq przez skar%cych. Uwaga ta zosta4a 
nieuwzglqdniona. Nastqpnie s k w y  wezwali Radq Miejskq do usuniqcia naruszenia prawa. 
Rada Miejska pochylila siq nad tym wezwaniem w dniu 28 stycnia 2016r. Wezwanie nie 
zosta4o uwzglqdnione. 
Skarga dotyczy dzidki nr 1 w obrqbie Karolino, ktdra jest wlasno6ciq skari;lcych. Osoby 
sk-e wnosq o stwierdzenie niewainoSci $16 ust. 2 uchw*, ktdry dotyczy zakazu 
wydobywania kopalin. Proponujemy oddalenie skargi. 
W tej chwili dzidka nr 1 jest terenem jui zdewastowanym. W obowiqzujqcym planie 
zagospodarowania przestrzennego dzialka ta jest przeznaczona pod zadrzewienia 
i zakrzaczenia. Naleky dodab, ze nadz6r prawny Wojewody nie wnidsl iadnych uwag do 
uchwdy Nr 106/XI/2015. Jezeli uchwala bylaby niezgodna z prawem, nadz6r prawny 
Wojewody stwierdzilby niewa2noSC tej uchwaly. Wszelkie procedury zostaly zachowane, 
uchwda jest podjqta zgodnie z prawern." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Projekt uchwaly by4 przedmiotem prac na posiedzeniu wsp6lnym sta4ych Komisji Rady 
i zostala jednogloSnie zaopiniowana pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Podda4 pod glosowanie poprawkq do treSci uzasadnienia do projektu uchwa4y polegajqcy na 
doprecyzowaniu uzasadnienia- po slowach ,,W dniu 26.02.20 16r. do Rady Miejskiej w Serocku 
wp4ynqla skarga (. . .)" dopisab ,,do Wojew6dzkiego Sqdu Adrninistracyjnego w Warszawie". 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwdq Nr 19 1/XD(/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
201 6 r. w sprawie skargi na uchwdq Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
3 1 sierpnia 20 15 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Serock- sekcja E powiat legionowski, woj. mazowieckie wraz z przyjqtq poprawkq. 

W glosowaniu 
Uchwala zosta4a przyjqta przy 13 glosach za- jednoglosnie ( d q c n i k  nr 12). 

12. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 60NU2011 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-201 5 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W roku 201 5 zosta4 odremontowany budynek po dawnej szkole z przenaczeniem na Izbq 
Pamiqci. W kolejnym etapie naleky ten budynek wyposaiyC. Marszalek Wojewddztwa 
Mazowieckiego oglosil nab6r wnioskdw o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 



Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Dzidanie 5.3 ,,Dziedzictwo 
kulturowe", ,,Poprawa dostqpnoici do zasob6w kultury poprzez ich rozwhj i efektywne 
wykorzystanie." Zgodnie z informacjq o naborze, terrnin skladania wniosk6w zostd okreilony 
do 1 czerwca 2016r. Bqdzie dodatkowo punktowane posiadanie przez gminq programu 
rewitalizacji- moiba otrzymak dodatkowo 4 punkty. W zwipku z tym, ze nasz program 
rewitalizacji uchwalony na podstawie przepis6w gminnych stracil swojq wainoik z koncem 
2015r., po rozmowach z Marszalkiem Wojew6dztwa oraz firmq, kt6ra zajmuje siq 
opracowywaniem plan6w rewitalizacji, ustaliliimy, ze istnieje mozliwoiC aktualizacji naszego 
programu, ale tylko i wylqcznie poprzez dopisanie i zmiany polegajqce na uwzglqdnieniu tego 
konkretnego zadania- zwiqzanego z wyposaieniem Izby Parniqci. W z w i e u  z tym 
przedkladamy Paristwu projekt uchwaly na podstawie przepis6w ustawy o samorqdzie 
gminnym, z przedhniem wainoSci uchwaly do roku 2017, kt6ry jest wystarczajqcy na 
realizacjq tego projektu. Dofinansowanie w ramach RPO wynosi do 80%. 
Zmiany polegajq tylko i wylqcznie na wpisaniu zadania polegajqcego na wyposaieniu Izby 
Pamiqci. JednoczeSnie zmieniamy skiad komitetu monitorujqcego." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Podczas wsp6lnego posiedzenia stalych Komisji Rady projekt uchwdy zostal rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwdq Nr 192/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
201 6 r. zmieniajqca uchwdq Nr 60NI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 201 1r. 
w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokulnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na Iata 
2005-201 5. 

W gIosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 13). 

13. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej w Serocku nazwy 
ul. plk. tukasza CieplMskiego 

Projekt uchwdy zostal wycofany z popdku obrad sesji (dqcznik nr 14). 

14. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreklenia pnystankbw 
komunikacyjnych oraz warunkbw i zasad korzystania z przystankbw komunikacyjnych, 
ktbrych wlahcicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,W 2012r. Rada Miejska w Serocku podjqla uchwdq w sprawie zasad korzystania 
z przystank6w oraz okreslila ich lokalizacjq. W 20 15r. uchwda zostala zmieniona. KoniecznoSC 
zmiany zachodzi w tym roku. Jest to zwiqzane z ciqglym rozwojem komunikacji lokalnej. Do 
zalqcznika wprowadzone jest 6 nowych przystank6w: Cupel Arciechowska, Cupel Orzechowa- 
k. Cupel, Cupel Orzechowa- k Nowa Wiei, Dqbinki Leina, Rubinowa- k. Serock, Rubinowa- 
k. Jadwisin. 
Chcidbym zaproponowak autopoprawkq do zalqcznika do uchwaly, kt6ra polega na zmianie 
nazw przystank6w: 
Pkt 7- Marynino I1 Dqbinki- zmieniamy na Marynino I, 



Pkt 8- Marynino I/ Dqbinki- zmieniamy na Marynino I, 
Pkt 60- Jachranka MPWiK- zmieniamy na Skubianka MPWiK, 
Pkt 61 - Jachranka MPWiK- zmieniamy na Skubianka MPWiK, 
Pkt 90- Zegrze Pin.- zmieniamy na Zegrze, 
Pkt 91 - Zegrze Pln.- zmieniamy na Zegrze, 
Pkt 103- Szczygielskiego- zmieniamy na Serock Cmentarz, 
Pkt 104- Szczygielskiego- zmieniamy na Serock Cmentarz, 
Pkt 105- Puhska- zmieniamy na Serock Centrurn, 
Pkt 106- Puhska- zmieniamy na Serock Centrum." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Podczas wsp6lnego posiedzenia stalych Komisji Rady projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie okreilenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania 
z przystankow komunikacyjnych, kt6rych wl&cicielem lub q d z a j q c y m  jest Miasto i Gmina 
Serock zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodnictrfcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq do zalqcznika do uchwaly polegajqcej na wykresleniu w pkt 
7 i pkt 8 w nazwie przystank6w slowa ,,Debink?'. 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq do zalqcznika do uchwaly polegajqcej na zarnianie w pkt 60 
i pkt 61 w nazwie przystank6w nazwy ,,JachrankaW na ,,Skubianka9' 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq do zalqcznika do uchwaly polegajqcej na wykresleniu w pkt 
90 i pkt 91 w nazwie przystank6w slowa Pin.". 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq do zalqcznika do uchwaly polegajqcej na zmianie w pkt 103 
i pkt 104 w nazwie przystank6w nazwy ,,Szczygielskiego" na ,,Serock Cmentarz." 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq do zalqcznika do uchwaly polegajqcej na zmianie w pkt 105 
i pkt 106 w nazwie przystank6w nazwy ,,Puhska9' na ,,Serock Centrurn." 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. zrnieniajqcq uchwalq w sprawie okreilenia przystank6w komunikacyjnych oraz 
warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlakicielem lub 
zarqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock wraz z przyjqtymi poprawkami. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 15). 

15. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie ustalenia os6b 
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezplatnych pnejazd6w autobusami 
komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,Biorqc pod uwagq duke doiwiadczenie w organizowaniu i prowadzeniu Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej uzasadnionym wydaje siq objqcie nowej grupy os6b uprawnionych do 
korzystania z ulgowych przejazd6w autobusami na terenie Miasta i Gminy Serock. Z d d y  
siq przypadki, ze osoby, kt6re osiqgnqly wiek emerytalny, ale nie nabyly prawa do emerytury, 
nie mogly skorzystak z ulgowych przejazd6w autobusami komunikacji miejskiej. 
W zwiqzku z powyiszym w zalqczniku do uchwaly do os6b uprawnionych do korzystania 
z ulgowych przejazdbw autobusami komunikacji miejskiej w ust.1 dodajemy pkt 3 
w brnnieniu- osoby, kt6re osiqgnqly powszechny wiek emerytalny, bez ustalonego prawa do 
iwiadczeri emerytalnych lub rentowych." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Projekt uchwaly zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie podczas wspdlnego 
posiedzenia stalych Kornisji Rady." 

Radny Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Zastanawiam siq czy wszyscy emerycil renciici powinni korzystad z ulgowych przejazd6w. 
Sq bowiem emeryci, kt6rych stak na przejazd autobusami komunikacji. Byk moze wiek 
emerytalny powinien to okredlak." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Pojawia siq pytanie jak wyodrqbnik ta, grupq os6b i jak jq zweryfikowak." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 194/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. mieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia o d b  uprawnionych do korzystania 
z ulgowych oraz bezplatnych przejazd6w autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta 
i Grniny Serock. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 giosach za i 1 glosie wstrzyrnujqcym (zalqcznik nr 16). 



16. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto 
i Gmina Serock 

Przewodniczqcy Kornisji dorainej wldciwej w zakresie oceny trejci i wprowadzenia mian 
w Statucie Miasta i Grniny Serock SIawomir Osiwala 
,,Komisja doraina widciwa w zakresie oceny treSci i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta 
i Gminy Serock zostaia powoiana uchwalq Nr 36lIVl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
2 lutego 201 5r. w skiadzie: 

Bohkowski Krzysztof 
Borkowski Artw 
Kacmarska Jolanta 
Lutomirski J6zef 
Osiwaia Slawomir 
Zakolski Krzysztof 

Podczas pienvszego posiedzenia wynaczonego na dzien 9 lutego 2015r., Komisja wybraia ze 
swojego skiadu Przewodnicqcego i Wiceprzewodniczqcego Komisji. Przewodnicqcym 
Komisji zostai wybrany radny Slawomir Osiwaia, Wiceprzewodniczqcym zostal radny 
Krzysztof Bohkowski. 
Komisja pracowaia na posiedzeniach zwdywanych przez Przewodnicqcego Komisji. 
W okresie od 9 lutego 201 5r. do 18 sierpnia 2015r. Komisja odbyia 9 posiedzen. Po 
wypracowaniu treSci zmian do statutu przekazano projekt Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
celem zasiqgniqcia opinii. W celu om6wienia propozycji zmian Komisja odbyia dodatkowo 
3 posiedzenia w dniu 19 listopada oraz 7 grudnia 20 15r. oraz 8 stycznia 20 16r. Lqcznie komisja 
odbyla 12 posiedzen. 
W wyniku rozpatrzenia stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie 
przediozonych propozycji zmian Komisja ostatecznie wypracowala zmiany treSci statutu 
okreilone paragrafami w treici przediozonego projektu uchwaiy. Lqcznie Komisja opracowaia 
44 propozycje zmian tre4ci Statutu. W trakcie posiedzen w dniu 19 listopada 2015r. ,7 grudnia 
2015r. oraz 8 stycznia 2016r. ostatecznie wypracowano 42 propozycje zmian treici Statutu 
Miasta i Gminy Serock. 
Chciaibym Paiistwu zwrocid uwagq na fakt, ze przediozone propozycje zmian zostaiy 
przekazane do stalych Komisji Rady Miejskiej z proSbq o wyraienie opinii. 
Komisja koncentrowala siq na przeiledzeniu wszystkich zapisbw, kt6re sq w statucie. 
StaraliSmy siq k&dq zrnianq wypracowad w taki sposbb, aby wszyscy czionkowie Komisji byli 
do tego przekonani. StaraliSmy siq zaproponowad takie zmiany w Statucie, aby zadowalaiy 
wszystkich czionk6w Komisji oraz byly zgodne z przepisami prawa i jednoczegnie miaiy 
mokliwo46 weryfikacji i ewentualnej opinii ze strony organu wykonawczego- Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock. Celem Kornisji bylo to, aby statut, kt6ry jest gi6wnq konstytucjq naszej 
gminy, by1 tak opracowany, aby jego treS6 i ewentualna realizacja nie budzila kadnych 
zastrzezen. Mam nadziejq, ze w pewnym sensie nam siq to udaio. Mam prawo sqdzi6, ze jeili 
do przediozonego projektu uchwaiy Kornisje stale Rady nie wniosly iadnych zastrzeiefi, ze 
uzyskal on akceptacjq pozostalych Paiistwa radnych." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym podziekowaC Panu Przewodnicqcemu oraz cz!onkom Komisji. To co powiedziai 
Pan radny Siawomir Osiwaia jest w 100% odzwierciedlone w rzeczywistoici, zdarzaiy siq 
bardzo diugie posiedzenia komisji. 



Na wstqpie prac przyjqlismy podstawowe zaiozenie, be bqdzie to miana w statucie a nie 
prezentacja nowego dokumentu. Nadz6r prawny wojewody jest zrnienny, jeili chodzi o swoje 
podejicie do dokumentbw. Biorqc pod uwagq praktykq, jaka dzisiaj towarzyszy poczynaniom 
nadzoru prawnego, jestesmy przekonani, be przyjqcie nowego dokumentu nakazywaloby 
wykreslenie wielu elementbw statutu, ktbry ma dla nas naczenie historycne, kt6ry w duiym 
stopniu wplywa na czytelno46 tego dokumentu. 
Dziqkujqc za pracq, zaangaiowanie Komisji, rekomendujq Radzie Miejskiej przyjqcie tego 
dokurnentu." 

Radny Wodzimierz Skoikiewicz 
,,Mam wqtpliwoici do tycqe  zapisu w 840 ust. 4- ,,Sztandar wystqpuje w asyicie pocztu 
sztandarowego w skiadzie chorqy i dw6ch asystujqcych, wynaczanych kaidorazowo przez 
Przewodnicqcego Rady spoirbd radnych biewej kadencji." Czy zapis ten nie powinien by6 
zmieniony, poniewai moze siq zdarzyd sytuacja, ke osoba wynaczona do pocztu 
sztandarowego z rbinych przyczyn nie bqdzie mogla w nim uczestniczyd. Nie zawsze jest 
rbwniez obecny Przewodnicqcy Rady, kt6ry mobe wynaczyd i n q  osobq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zgodnie z zapisami statutu w przypadku nieobecnoici Przewodnicqcego, zastqpuje go 
Wiceprzewodnicqcy Rady. 
Dziqkujq za ta, uwagq." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwaiq Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Grnina Serock. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogiosnie (zaiqcznik nr 17). 

Rozpatrzenie projektu uchwaIy w sprawie skargi na Kierownika Oirodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
Przedstawiia stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi. Kornisja Rewizyjna uznala 
skargq za bezzasadnq. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwaiq Nr 196/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
201 6 r. w sprawie skargi na Kierownika 04rodka Pomocy Spdecnej w Serocku. Zgodnie z $1 
uchwaiy Rada Miejska uznaje skargq za bezzasadnq. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie (zaiqcznik nr 18). 



18. 
Rozpatnenie projektu uchwaIy w sprawie zanqdzenia wybor6w do Rady Osiedla Zegne 
oraz ustalenia ich daty 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiiiski 
,,Kadencja Rady Osiedla Zegrze przedMyla siq. W zwiqzku z tym zachodzi potrzeba 
zarzqdzenia wyborbw. Zgodnie ze statutem sklad Rady Osiedla Zegrze liczy 15 osbb. 
Natomiast Komisja wyborcza odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborbw liczy 5 osbb. Brak 
jest chqtnych os6b do pracy w Komisji. 
Data wyznaczenia wybor6w nie moze by6 wcze4niejsza ni8 40 dni od momentu powolania 
Komisji. Podczas wspolnego posiedzenia Komisji zostai zaproponowany termin 15 maja 
20 16r." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Podczas wspdlnego posiedzenia stalych Komisji Rady przedstawiony projekt uchwaiy zostai 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie. Zaproponowany zostai termin na przeprowadzenie 
wybor6w- 15 maja 20 16r. 
Proszq o zaproponowanie godzin, w jakich wybory majq siq odbyC." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Proponujq przeprowadzenie wyborbw w godzinach 9.00- 18.00." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie propozycjq przeprowadzenia wyborbw do Rady Osiedla Zegrze w dniu 
15 maja 2016r. w godz. 9.00- 18.00. 

W gtosowaniu 
Termin przeprowadzenia wyborbw zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uchwalq Nr 197/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie zamjdzenia wyborbw do Rady Osiedla Zegrze oraz ustalenia ich daty. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloSnie (zaiqcznik nr 19). 

19. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji wyborczej odpowiedzialnej 
za pneprowadzenie wybor6w do Rady Osiedla Zegne 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,Istnieje potrzeba ustalenia piqcioosobowej Komisji wyborczej. Praca Komisji jest spolecna. 
Komisja bedzie odpowiedzialna za rejestracjq kandydatbw, przygotowanie kart do glosowania, 
przeprowadzenia wyborbw, przygotowanie protokoiu z wybor6w." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na wspblnym posiedzeniu Komisji nie zostaia wypracowania opinia w sprawie 
przedstawionego projektu uchwaly. Komisja uzaleknila swojq decyzjq od kandydatur, ktbre 
bqdq przedstawione." 



Radny Slawomir Osiwala 
,,Do pracy w Komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wybor6w do Rady 
Osiedla Zegrze proponujq powdad nastqpujqce osoby: 

1. Aneta Osiwala- Gumiriska 
2. Roman Krych 
3. Tadeusz Kowalewski 
4. Bogdan Surrna 
5. Slawomir Osiwala." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie uchwalq Nr 198/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie powolania Komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie 
wyborbw do Rady Osiedla Zegrze w ww. zaproponowanym skladzie. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 20). 

20. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Nie zgloszono zapytai i interpelacji. 

21. 
Sprawy r6ine 

Radny Marek Biliiiski 
,,Chcialbym ponowid proibq do Pana Przewodnicqcego dotycqcq znaku drogowego 
w kierunku Woli Kielpinskiej. Dotyczy to drogi powiatowej." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Skontaktujq siq z Panem w tej sprawie." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,, 14 listopada 2007r. Sejm RP ustanowil dzieli 13 kwietnia Dniem Pamiqci Ofiar Zbrodni 
Katynskiej. Nalezy siq tym osobom pamiqd i szacunek. W zwiqzku z tym zapraszarn Pahstwa 
na gminne obchody Dnia Pamiqci Ofiar Zbrodni Katyriskiej bqdq mialy miejsce 8 kwietnia 
o goclz. 15.00. Przed tablicq pamiqtkowq Urqdu zlozymy wsp6lnie kwiaty i zapalimy znicz. 
Obchody te bqdq polqczone z 6 rocznicq katastrofy smolenskiej." 

22. 
Zamkniecie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Stwierdzil wyczerpanie p o q d k u  obrad, podziqkowal wszystkim za udzid i zamknql XIX sesjq 
Rady Miejskiej w Serocku o godz. 17.15. 

1 Przewodnic a c 
Ra Miejskiej w ~ e r  cku 

' b r d W S k L  

h.. .. . L .  . I .  

1 . P i ,  

! :I 


