
Protokdf nr 4/2016 
z XX uroc~stej  sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 22 kwietnia 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 11.00. 
Obecni radni wg Aqczonej listy obecnoSci (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg dqczonej listy obecnoSci (zal. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie poqdku  obrad. 
3. Wystqpienia. 
4. ,,Swiety Wojciech jako patron Serocka, Polski i iednocz,zpej siqEunopy5 prelekcja 

--- 
------- 

iE STawomiE mTibC&aT - 

5. ,,Chrzest Polski z perspektywy 1050 latW- prelekcja dr Radoslawa Lolo. 
6.  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniqcie 

nadzorcze. 
7. Zamkniqcie sesji. 

Uroczystq sesjg Rady Miejskiej w Serocku rozpoczqto o&piewanie hymnu pahtwowego przez 
osoby zgromadzone na sali. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XX uroczystq sesjq Rady Miejskiej w Serocku, kt6ra zostala zwolana w ramach 
obchodow Swieta gminy powiqzanego ze Swiqtem patrona Serocka- Sw. Wojciecha. 
Mam zaszczyt powitad przedstawicieli samorqdow wspolpracujqcych na co dzien, 
sqsiadujqcych z gminq Serock- witarn serdecznie W6jta Gminy Pokrzywnica- Adama Rachubq, 
witarn Wiceprzewodnicqcego Rady Gminy Nieporqt- Mariana Oszczyka. Witarn serdecznie 
Paniq Marie Kloc- Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie. Witarn 
serdecznie ksi@y, kt6rzy przyjeli zaproszenie na nasq uroczystoSC, z ksiedzem Dariuszem 
Rojkiem- Dziekanem - - Dekanatu - - - Serockiego - - - na czele, wAxdk~dzakanonika  Mkq&wa 
ZdEiowski~o~kZedza pralata Jana Kasinskiego, ksiedza Kazimierza Kozickiego- proboszcza 
Parafii pw. Sw. Tomasza Apostola w Dzierzeninie, ksiedza Andrzeja Marchlewskiego- 
proboszcza Parafii pw. Sw. Antoniego w Woli Kielpinskiej. Witarn serdecznie naszych 
szczeg6lnych goSci na dzisiejszej uroczystoSci, kt6rzy bqdq mieli sposobnoSC zabrania glosu, 
omowienia jakze waikich tematbw -przy okazji tej sesji chcielibySmy siq do nich odwolak- 
witam serdecznie dr Slawomira Jakubczaka i dr Radoslawa Lolo. Witarn serdecznie Pahstwa 
radnych, kierownikow jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Serock oraz 
kierownikbw kom6rek organizacyjnych Urzedu Miasta i Gminy Serock. Witarn serdecznie 
Panstwa sohys6w, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy. Witarn przedstawicieli 
Grodowisk, organizacji, stowarzyszen, ktore funkcjonujq na terenie gminy. Witarn Pana 
Burrnistrza Sylwestra Sokolnickiego oraz Zastepce Burmistrza Pana J6zefa Zajqca. Witam 
serdecznie wszystkie osoby obecne na sali." 
Poinformowal, ze w sesji bierze udzial 15 radnych, co stanowi quorum, przy ktoryrn Rada 
Miejska moze obradowad. 



2. 
Pnedstawienie ponqdku obrad 

3. 
Wystqpienia 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Co roku organizowane sq dwie kluczowe uroczystoSci to Swiqto Patrona Serocka oraz swiqto 
Odzyskania Niepodlegloici, ktore w tej gminie stararny siq kultywowai i jesteimy 
konsekwentni w tej tradycj i. 
W tyrn roku to naprawdq szczeg6lny czas, poniewai w przeddzien 1019 rocznicy Smierci 
Sw. Wojciecha zbiega siq ze szczeg6lnym czasem dla Rzeczypospolitej- 1050 rocznica chrztu 
Polski, ktory w talc godny spos6b mielidmy okazjq ostatnio obchodziC. Nie chcialbym rozwijaC 
wqtkow historycznych, poniewai mamy na sali makomitych przedstawicieli tej nauki, ktorzy 
za moment wprowadq nas w te arkana, ale w jakim4 sposob rekompensujemy sobie ten 
stracony czas z okazji 1000-lecia Paristwa Polskiego, gdzie tej nauki nie udalo siq dochowaC ze 
wzglqddw i pobudek politycznych. MySlq, ze odwolanie do tej tozsamoSci, do oczywistej 
prawdy, ze bez przyjqcia chrztu nie byloby paristwa polskiego, co oczywiScie dzisiaj jest 
w roinych miejscach podwaiane, ale wqtpliwoSci co do tego faktu mieC nie moina, jest 
szczegdlnie wainym wydarzeniem i w tym kontekScie rowniez my obchodzimy swoje Swiqto. 
Nie mozemy jednak zapominak o tym, ze stoimy tez w przeddzien wielkich wydarzen 
dotyczqcych tej ziemi. W przyszlym roku bqdziemy obchodzili 600-lecie uzyskania praw 
miejskich. MySlq, i e  to dobry moment, zeby w pewnym sensie zainaugurowaC jui obchody 
i w godny spos6b siq do nich przygotowywak. W 2018r bqdziemy obchodziC 100-lecie 
odzyskania przez Polskq niepodlegloSci w 191 8r. Jest wiqc szereg wydarzen, ktore 
wprowadzajq nas w kontekst historyczny, ktdry prbbujemy na tej serockiej ziemi podnosib 
i w nim funkcjonowaC, lqcqc sferq odwolania do historii z terainiejszoiciq, z nasiq 
toisarnoiciq, z wqtkami, kt6re sq biekqce i kt6re Swiadczq o tej witalnoSci i terainiejszoSci oraz 
przyszloSci tej gminy. Rowniez na tej sesji takie wqtki siq pojawig chcieliimy wyroinik dwie 
osoby, kt6re w ostatnim czasie przyniosly chwalq i rozslawily imiq tej gminy. 
Spotykarny siq na ziemi, kt6ra ma 1000 lat swojej historii. Pierwsza wzmianka- znamienny 
falsyfikat mogilenski z 1065r., gdzie juz jest wspomniany Serock. Wspominalem o odwolaniu 
do 141 7r., gdzie pojawia siq wqtek pozyskania praw miejskich. Niewqtpliwie znamiennq cezurq 
w historii miasta i gminy jest kwestia powolania czy tei ustanowienia Swiqtyni, kt6rq ostatni 
ksisljqta mazowieccy ufundowali, a ktora dzisiaj jest znakomitym zabytkiem naszej tozsarnoSci, 
kultury, ale rowniez ciqgle zywym ir6dlem odwolywania siq do naszej historii. Warto 
przypornnieC, ze Serock wSrod lat swojej burzliwej historii byl r6wniez miastem o charakterze 
powiatowym, gdzie odbywdy siq sqdy grodzkie. Perypetie historyczne sprawily, ze w trakcie 
potopu szwedzkiego praktycznie popadl w calkowitq anihilacje i p6iniej wymagalo to 
odbudowy. W trakcie zaborow mielismy przez krotki czas zaborcq pruskiego i rosyjskiego. 
Utracono prawa miejskie w 1870r. a w 1923r. zostaly odzyskane ponownie. Przypominarn 
o tym wszystkich aspektach historycznych po to, aby pokazaC jak mamy burzliwq historiq, jak 
ona jest dla nas istotna i jak wiele pr6bujemy z tej historii wyciqgnqb po to, aby wmacniaC 
swojq tozsamoSC po to, abySmy byli osadzeni w tym kontekicie i wiedzieli skqd zmierzamy 
i dokqd idziemy. 
1050 lat temu, przyjmujqc chrzest Polska weszla do wielkiej rodziny europejskiej i nieco 
korespondujqc z glosami, kt6re nawolujq, zebySmy z tej Europy nie wychodzili albo twierdzq, 
i e  do niej weszliimy 10 czy 11 lat temu, to jest ta cenzura, kiedy siq tam pojawiliimy i nigdy 
z niej nie wychodziliimy a przynajmniej nie bylo takiej woli polskiego spoleczenstwa i warto 
o tym dzisiaj pamiqtak. 



Poprzez takq uroczystoS6 jak dzisiaj, poprzez prelekcje, kilka sl6w odwolania do historii, mySlq, 
be pr6bujemy mo2e w nieco ograniczony sposbb, ale jednak ksztaltowaC swojq politykq 
historycnq, kt6ra ma niezwykle istotny wplyw na to, jak ksztahjq siq losy wsp6lczesnego 
spoleczehstwa czy tet narodu. Gdy zastanawiamy siq jak to jest mokliwe, dlaczego we 
wsp&czesnyrn Swiecie, kt6ry daje takie narzqdzia do weryfikacji rzeczywistoSci, do 
przeprowadzenia badati historycznych, ciqgle musimy prowadzik dyskusje na temat tego, kto 
to sq nazisci, kto tak naprawde zakladd obozy koncentracyjne na terenie Rzeczpospolitej, 
w jakim kontekScie historycnym to siq odbywalo, z kim musimy na tym jakke wydaje siq 
roztropnym zachodzie, tego typu dyskusje prowadzit, to chyba nie ma wsttpliwoSci, Be musimy 
tq politykq historycznq ksztaltowak, nawet w takim lokalnyrn wymiarze. JeSli nie bqdziemy 
pr6bowali odkrywad i nieSC tej prawdy jako kluczowego elementu wlasnej to8samofci,jeSli nie 
bqdzie nas staC na to, aby napisad wlasnq historiq, to inni napisiq jq za nas." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Kaidy z nas zapewne jest skoncentrowany na wlasnych sprawach, na wlasnych problemach. 
Zwykle jest tak, 8e zabiegani, zatroskani nie bardzo mamy czas i ochotq, aby spoglqdad na to 
wszystko co siq wokdl nas dzieje, a dziejq siq naprawdq rzeczy wielkie. Pomimo, ze dzisiaj 
kaidy z nas m o k  powiedziet, i e  jest wiele trudnobi, wiele problem6w do pokonania, jednak 
warto sobie uSwiadomiC, t e  przyszlo nam @C w bardzo ciekawych czasach, one sq niespokojne, 
rzeczywistoSd ciqgle siq zmienia, ale sq to ciekawe czasy. Wiele spraw politycznych, 
spolecnych, gospodarczych dzieje siq w Swiecie, w Europie i Polsce. Czy nam siq to podoba 
czy nie, w jakimS sensie jesteSmy uczestnikami tych proces6w. 
Dzisiaj wspominamy, wracamy pamiqciq do naszego patrona. Zapewne dr Jakubczak wiele 
sibw na ten temat powie, ale chyba OpatrznoSd sprawila, ze Wojciech- przedostatni syn 
ksi@qcej czeskiej rodziny Slawnik6w nalazl siq w centrurn Bycia religijnego i politycnego 
dziesiqd wiekdw temu. Urodzil siq w Czechach, w kraju, kt6ry naleial w6wczas do peryferii 
Europy, a mimo wszystko odcisnql ogromne piqtno w historii wielu narod6w. Postad 
Sw. Wojciecha, jego meczenska SmierC 23 kwietnia 997 r. odbila ogromne piqtno w historii 
wielu narod6w. Ta cala spuScizna, wszystkie wartohi, jakie ze sobq ni6sl, to jest dziedzictwo 
Europy, dziedzictwo wielu narod6w, wielu paristw, ale rowniez czqSC naszego dziedzictwa, to 
jest nasz fundament, na kt6rym przez wieki budowaliSmy i budujemy nasq  RzeczypospoliQ. 
Proszq zauwaiiyC, Be przez te dziesiqC wiekbw, mimo wielu niepowodzeh i klqsk, rozmaitych 
powstar'i, rozczarowati i mimo, ze wsp6lczeSnie jest wiele Srodowisk, kt6re ten fundament 
krusq, to my jesteSmy wiemi tej tozsamoSci, tym wartoSciom. Wiele narod6w, kt6re dziesiqd 
wiek6w temu bylo dla nas wzorcem, w wyniku ile pojqtych i rozumianych wartofci- typu 
wolnoS6, r6wnoS6, braterstwo, tolerancja, od tej tobsamoSci po prostu odeszlo. Jakie sq skutki 
tego, widzimy dzisiaj, bo media informujq nas o tym k&dego dnia. Dwa dni temu sqd norweski 
cziowieka, ktory zamordowal 77 os6b m a l ,  k pahstwo norweskie wrqcz go przeiladuje. 
Unal  rbwniez, k trzeba mu wyplacid odszkodowanie. Dla mnie jest to juz patologia, dlatego 
ze doprowadziliSmy do takiej sytuacji, w kt6rej kat i ofiara sq na rbwni. Dzisiaj odejScie od 
tego fundamentu, o kt6rym mbwimy, o kt6rych w Polsce w wielu Srodowiskach m6wi siq, ze 
ten fundament nie ma wiqkszego naczenia, to odejdcie od tego hdamentu prowadzi do 
pewnych skrzywien intelektualnych, bo talc dalej by6 nie mote. 
Przed Pahstwem jest zdjqcie obrazu Jana Matejki z 1889r. ,,Zaprowadzenie chrzeicijahstwa 
R.P. 965". Gdy wczytamy siq w ten obraz, zobaczymy, 2R przedstawia on wszystkie fakty, kt6re 
r6wniei na przestrzeni wielu wiek6w przez historyk6w, badaczy byly potwierdzone. Po 
pienvsze mamy postad Mieszka I, kt6ry dominuje na obrazie- wspiera siq o krzyz lewq rqkq, 
natomiast prawq o miecz- symbol wladzy, nogq ma na pogahskim bo&u. W dali widzimy 
Ostr6w Legnicki- wyspe i zarnek- pierwsq siedzibq wladcy. Widzimy rbwniez postat naszego 
patrona- Sw. Wojciecha. Mamy rowniez ksiqaq Dobrawq. GdybySmy spojrzeli na obraz, calq 



historiq zwiqzanq z przyjqciem chrztu przez Mieszka I moglibySmy odczytak. MySlq, Be nie jest 
istotne, czy jest to wizja mniej lub bardziej realna, wiele jest faktbw Swiadcqcych o tym, ze 
dosyC trafnie Matejko te wszystkie elementy chrztu Mieszka I uj4. Natomiast waine jest sedno- 
rnianowicie wyjqtkowoid czy doniosloSC tego wydarzenia. Przyjqcie chrztu przez Mieszka I 
wprowadzilo Polskq w krqg Swiata chrzeScijahskiego, cywilizowanego. Na r6knych etapach 
naszej historii pr6buje nam siq wm6wiC, 2e albo wchodzimy do Europy albo z niej 
wychodzimy. Nie, my od dziesiqciu wiek6w w Europie jesteSmy i bez wzglqdu na to, co siq 
wydarzy, zawsze w tej Europie bqdziemy. Warto, zeby ci wszyscy, ktbrzy posiedli tytuly 
naukowe na rozmaitych waimych uczelniach Polski, Europy i Swiata, raz na zawsze ten fakt 
przyjqli do wiadomohci. Przyjqcie chrztu talc naprawdq dalo podstawy ku temu, zeby 
mieszkahcy pahstwa piastowskiego identyfikowali siq religijnie, kulturowe a w konsekwencji 
narodowo z paristwem polskim. Byl to ogrornny fimdarnent, zaczyn do budowania przyszlego 
pahstwa polskiego. Za chwilq zostanq przedstawione dwa referaty, kt6re rozwinq te wqtki. 
Chcialbym w tym dniu Swiqtecznyrn, wspblnie z Panem Przewodniczqcym kierowak do 
Pahstwa najlepsze kyczenia z okazji Swiqta patrona Serocka Bw. Wojciecha i tego jubileuszu. 
Zawsze sq zyciu chwile slaboSci, zawsze mamy rozrnaite problemy, nie zawsze postqpujemy 
godnie, wlaiciwie, ale zawsze mohmy to naprawid i zawsze moBemy siq odwolak do swojego 
dziedzictwa, kt6re przez dziesiqk wiek6w pomimo wielkich w s ~ 6 w ,  wielkich niepowodzen, 
zawsze nam dostarcza sil po to, aby trwak jako paristwo, jako nar6d, jako spdecnoSc lokalna. 
Zyczq, Beby to Swiqto bylo okazjq do iycia wsp6lnoty, do podejmowania i realizowania 
wyzwari na miarq Paristwa oczekiwati i mohliwobi. Dziqkujq Paristwu za obecnosk." 

4. 
,,Swig@ Wojciech jako patrona Serocka, Polski i jednoczqcej siq EuropyW- prelekcja 
dr Slawomira Jakubczaka 

dr Slawomir Jakubczak 
,,Nie po raz pienvszy marn okazjq na sesji Rady Miejskiej m6wiC o Swiqtym Wojciechu. W tym 
roku mamy jubileusz, 25 lat temu po raz pienvszy na sesji Rady obchodziliBmy Swiqto patrona 
Swiqtego Wojciecha. 
Stosunkowo p6ho  dowiadujemy siq, ze serocki koici61 mid wezwanie Swiqtego Wojciecha. 
Wprawdzie historycy Mazowsza, historycy kobiola plockiego uw-jq, ke Serock nale@cy do 
najstarszych grod6w wymienionych w falsyfikacie mogileliskim i majgcy wezwanie takiego 
patrona, m6gl mied to wezwanie juh w wieku XII, ale h6dlowo nie mamy potwierdzonych 
informacji nawet gdy pojawia siq pierwszy proboszcz w Serocku w 1379r., to wiemy tylko, ze 
jest to proboszcz z Serocka, nie ma mowy o wezwaniu koSciola. Jest to tylko hipoteza, i e  jest 
to wezwanie wczesnoSredniowieczne. Ewentualnq drug4 hipoteq siqgniqcia po wezwanie 
Swiqtego Wojciecha, to byla sprawa fundowania murowanego koSciola, zachowanego do 
dzisiaj. Wiemy, ie opr6cz ostatnich k s i e t  mazowieckich, patronem tej inwestycji by1 
bwczesny podkanclerzy dworu mazowieckiego- serocki proboszcz, kanonik warszawski 
Wojciech Popierzynski z Popierzyna. Samo imiq wskazuje, ke jego patronem od chrztu byl 
Swiqty Wojciech. Jest mohliwe, Be jekli nie bylo wczesnoSredniowiecznego wemania, to 
zapewne on przesqdzil o tym, ze mamy do czynienia ze Swiqtym Wojciechem w serockim 
murowanyrn kodciele. Dodatkowym potwierdzeniem tego i pewnyrn przyjqciem przez 
spolecznoSC sarnorqdowq miasta sq pieczqcie. One zostaly odnalezione w okresie 
miqdzywojennyrn przez manego nurnizmatyka prof. Mariana Gumowskiego. W 6wczesnym 
Muzeum hrabi6w Hutten- Czapskich w Krakowie odnalazt odciski dwbch piecqci z 1533r. 
i 1546r. - pieczqci miejskich, na kt6rych widnida postad Swiqtego Wojciecha. 2eby nie bylo 
wqtpliwoSci o jakiego Swiqtego chodzi, dla pewnoici dodano po bokach postaci litery SA- 
Sanctus Adalbertus, czyli odwolanie do imienia chrzeScijariskiego, kt6re od chrztu mial Swiqty 



Wojciech. Wiemy o tym r6wniez z wizytacji, Be to wezwanie Mcjonowalo, tym bardziej, i e  
uiywano go w odr6ibieniu do drugiego koiciola, kt6ry w Serocku zostal ufundowany- koiciola 
szpitalnego Sw. Ducha a szpital, przytulek w Serocku ufundowda ksiqina Anna Mazowiecka- 
matka wspomnianych dw6ch ostatnich k s i a t .  
Wydaje siq, ze w epoce po trydenckiej w XVII wieku siqgniqto po dodatkowego patrona. 
W ir6dlach pojawia siq podw6jne wezwanie serockiego koSciola- Zwiastowania NMP, 
zachowane do dziS i do roku 1719 w kolejnych wizytacjach biskupich, kt6re znajdujq siq 
w archiwurn diecezjalnym w Plocku, mamy podw6jne wezwanie. Potem, nie wiadomo z jakich 
powoddw to wezwanie zanika. Ostatni nak,  2.e post& Swieego Wojciecha jest uiywana 
publicznie jest piecqC z 1765r., zachowana w ksiqgach zakroczymskich, gdzie zupelnie inny 
wz6r Swiqtego Wojciecha- nie sylwetka stojqca, ale posta6 biskupa zasiadajqcego na tronie, 
z pastordem, z ksiqgq, w przypadku jednego elementu jest problem z odczytem. Na pewno 
postaC taka funkcjonuje na pieczqci z tego okresu. Po wojnie Rada Miejska ogranicza siq tylko 
do tego, Be po konsultacjach z prof. Gieysztorem, publicznie przyjmuje, ze jest w herbie Swiqty 
Wojciech. Od 1991 r. oficjalnie obchodzimy Swiqto patrona Serocka Swiqtego Wojciecha. 
Dluga metryka nawislflljqca do postaci Swiqtego Wojciecha- pienvszego patrona Polski, bo 
dopiero w momencie przeniesienia stolicy pdstwa do Krakowa, konkurencyjnym staje siq kult 
Swiqtego Stanislawa biskupa, kt6ry w pewien spos6b zdominowd przez wiek XII, ze wskazania 
o romoju kultu postaci wezwafi koSciok6w sq mdo widocne w czasach Boleslawa smidego 
i w okresie kr6tko po nim. s w i m  Wojciech pojawia siq dopiero w XI11 wieku, gdy 
przedstawiciele intelektualni koScioka m6wiq o potrzebie zjednoczenia pdstwa polskiego, 
kt6re jest bardzo niekorzystne- jest szereg r6inych ksiqstewek i wchodq do ukytku zywoty, 
kt6re przedstawiajq postad naszego patrona. Pienvszy kywot napisany by1 przez Jana 
Kanapariusza i przede wszystkim dwa wspanide teksty przez Swiqtego Brunona z Kwerfurtu, 
kt6ry by1 osobq wzorujqcq siq w swojej dzialalnoici misyjnej na Swiqtym Wojciechu. Pokazal 
pewien wzorzec kaplana, kt6ry wyksztalcony intelektualnie w klasztorach Ewopy by1 
r6wnoczeSnie politykiem, ktdry wlqczyl siq w dzialalnoSC misyjnq a z kolei jako biskup-pasterz, 
ewangeliq dziald na rzecz rozszerzenia koicida. 
Tutaj jest wlainie kwestia, dlaczego Swiqty Wojciech znalazl siq w Polsce w 997r. Konflikt, 
kt6ry mial miejsce miqdzy biskupem praskim Wojciechem a ksiqciem Boleslawem 
spowodowal, Be musial wyjechad. Okazalo siq, Be dwa lata po tym konflikcie, ksi@q zemScil 
siq na rodzinie Swiqtego Wojciecha, wyrnordowal jego braci, ocaleli tylko dwaj bracia 
Sobieslaw i Radzim, kt6rzy razem z nim nalefli siq w Polsce. Swiqty Wojciech skorzystal 
z zaproszenia Boleslawa Chrobrego, kt6ry by1 pewnego rodzaju pogrednikiem, kt6ry mid 
pogodzid czeskiego ksiqcia ze Swiqtym Wojciechem. Prawdopodobnie Boleslaw Chrobry mial 
sw6j plan z w i p y  z syiadami poganami i po kr6tkim pobycie na Wqgrzech, przybywa do 
Polski. Jest dylemat co jest wa2niejsze- czy ewangelizacja Skowian Pdabskich, Obodrzyc6w 
i Wieletdw, kt6rzy zaszli za sk6rq Mieszkowi i Boleslawowi, czy tez Prusy. Zdecydowano siq 
na kierunek wschodni. Po pobycie na dworze Boleslawa Chrobrego, kt6ry trwal miesiqc czy 
poltora miesiqca, wyruszyl Wislq w kierunku Prus6w. Przez lata trwala dyskusja czy Pomesania 
czy Sambia. Wynikalo to stqd, ze zapisy w kywocie autorstwa Brunona z Kwerfurtu byly takie, 
Pe Prusowie, zabiwszy Swiqtego Wojciecha, rzucili go do morza. Stqd powstala wersja 
sambijska, wskazujqca, t e  mialo to by6 miejsce na Mierzei WiSlanej. Ostatecmie od 1966r., po 
badaniach prof. Stanislawa Mielcuuskiego z Gdanska przyjqto jednak wersjq pomesdskq- jest 
to Swiqty gaj- miejsce, kt6re cystersi przede wszystkim kultywowali we wczesnym okresie 
Sredniowiecza. 
Gdyby nie to, Be byl zjazd gniehiehski, ke Swiqtego Wojciecha talc uhonorowano, wyniesiono 
na nie byloby organizacji koScida w Polsce, bo za czas6w Mieszka mieliimy tylko 
biskupa misyjnego. Byla obawa, ke ziernie polskie mogq podlegae biskupowi Magdebwga. To, 
ze w 1000 stworzono z rqk organizacji diecezjalnej w Polsce, opr6cz biskupa w Ponaniu, 



mieliSmy r6wniez powolanych biskup6w Kolobrzegu, Wroclawia, Krakowa, stworzylo to 
podstawq do rozszemania chrzeScijatistwa. Nie h d h y  siq, ze przyjqcie chrztu przez wladcq 
oznacza schrystianizowanie, jest to dopier0 zacqtek. Jest tutaj wielkoSk Boleslawa Chrobrego, 
poniewai czqsto bylo tak, ke wladca, kt6ry przyjql chrzeScijhstwo, byl pierwszym Swiqtym, 
do niego siq odwolywano jako do tego, kt6ry podjql tak waiflq decyzjq. Boleslaw Chrobry by1 
mqdrzejszym wladcq, m a l ,  ke nie ma potrzeby robik z Mieszka, kt6ry tylko walczyl 
z sqiadami, robiC Swiqtego. Uznal, Se o wiele wahiejszym wyborem jest wybranie postaci, 
kt6ra jest znana w Europie, nie tylko przez Czechy i Niemcy, ale jego dzialalnoSC i obecnoSk 
we Wloszech, zwiedzanie r6inych klasztor6w we Francji, ponanie siq z kultem Sw. 
Benedykta, Sw. Marcina z Tours czy Sw. Dionizego- patrona Paryka, spowodowalo, he byla to 
postak znana na calym kontynencie. Nie przypadkiem w 1997r. w tysiqclecie Smierci Swiqtego 
Wojciecha, w czasie swojej pielgrzymki do Polski, papie2 Swiqty Jan Pawel I1 powiedzid, ke 
w kontekScie zbliiajqcego siq jednoczenia Europy, jest to postak, kt6ra powinna byk patronem 
Europy. MieliSmy ju2 wczeSniej innych patron6w, byloby to tylko dodanie kolejnego patrona 
do tego panteonu. Pierwszym patronem Europy byl Sw. Benedykt, kt6ry zapocqtkowal 
forrnacjq intelektualnq w Europie, wplynql na rozw6j kycia monastycznego. Potem pojawili siq 
tacy patroni jak Sw. Brygida. MySlq, ze dodanie do tego panteonu naszego patrona nie 
stanowiloby problemu. Nie nastqpilo to jednak tak jak moina bylo oczekiwad. W 2004r. 
episkopat polski podjql uchwalq, aby wystqpik do papieia w sprawie wprowadzenia do grupy 
patron6w Europy- Swiqtego Wojciecha. Zwr6cono siq do spiednich episkopatbw, takie 
poparcie wplynqio m.in. z Czech, z Wqgier. Forrnalnie nie nastqpilo dodanie Swiqtego 
Wojciecha do tej grupy, ale mySlq, ze dla nas, gdy jesteSmy w Unii Europejskiej, gdzie 
wsp6lpracujemy jako samorqd z innymi gminami, mySlq, ze odwolanie do tej idei, kt6ra 
zrodzila siq wldnie w XX wieku i w XI wieku w czasach Boleslawa Chrobrego, powoduje, ze 
patrzymy dzisiaj na te procesy, kt6re nastepujq z pewnym niepokojem. 
Korzystajqc z tej okazji, ze obchodzimy 1050 lecie chrztu Polski, chcialbym zaapelowaC do 
Pana Bunnistrza, Pana Przewodnicqcego i wszystkich radnych, aby przy najblizszej okazji 
zechcieli wziqk pod uwagq uczczenie dw6ch postaci, kt6re 50 lat temu zaangaiowaly siq 
w spodb istotny w obchody 1000-lecia patistwa polskiego, bo wtedy wladze patistwowe 
unikaly odwolywania siq do chrztu, te uroczystoSci byly rozdzielone. By@ to nastqpujqce 
osoby : 
- Aleksander Gieysztor, ktbry kierowal Komitetem Honorowo-Organizacyjnyrn Obchod6w 
1000-lecia phstwa polskiego, kt6ry wspieral 6wczesne wladze samoqdowe oraz 
Towarzystwo Przyjaci61 Serocka w dzialalno4ci historycznej, przy badaniach 
archeologicznych, przy ustaleniu pewnych podstawowych fakt6w. Jest to czlowiek, kt6ry 
w znacznym stopniu przyczynil siq do badh nad historiq Mazowsza, rozwoju dzialalnoici 
towarzystw regionalnych na Mazowszu, a to 2e z naszymi serockimi przedstawicielami na 
przelomie lat 50-tych i 60- tych korespondowal i wspieral, jest to wystarczajqcy problem, aby 
znaleik dla niego miejsce. 
- prof. Zdzislaw Rajewski- zastqpca prof. Gieysztora w Komitecie, Dyrektor Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie, kt6ry zainicjowal prace archeologiczne, przeprowadzil 
pierwsze badania powierzchniowe i na sesjq Miejskiej Rady Narodowej, przybywal jak by1 
proszony, przynajmniej raz wyglosil referat na temat archeologii i pocqtkow paristwa 
polskiego i Serocka. 
Myslq, ze jubileusz 1050-lecia chrztu Polski jest pretekstem, aby na sesji Rady Miejskiej 
z okazji Swiqta Niepodleglobci te dwie postaci przypornniek. Rzaclko siq zdarza, aby tej rangi 
ludzie nauki zechcieli angahowaC siq historiq malutkiego miasteczka, kt6re ma w zasadzie 
dlugq, piqknq historiq, ale nie odegralo & talc wielkiej roli historycznej." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Pan dr Slawomir Jakubczak wspornnid tutaj o jednym fakcie, kt6ry dobrze byloby, aby 
wybrzmial na tej sesji. Wok61 postaci Swiqtego Wojciecha w surnie niegwiadomie udalo siq 
zbudowa6 partnerstwa z gminami z Polski i z zagranicy. Mamy przyjaci61 z Czech, z Wloch, 
z Litwy i mamy przyjaci61 z Radzionkowa, kt6rego patronem r6wnieb jest Swiqty Wojciech. 
Jest to patron, kt6ry i nad nami sprawuje swojq pieczq, ale tei jest dobrym duchem wspblpracy 
miqdzy nami a naszymi przyjaci6lmi partnerami." 

5. 
,,Chnest Polski z perspektywy 1050 latW- prelekcja dr Radoslawa Lolo 

dr Radosiaw Lolo 
,,Temat jest bardzo trudny, ale przede wszystkim gratulujq Patistwu odwagi, decyzji i bardzo 
mqdrych slbw, kt6re dzisiaj padly, bo nie mozemy mie6 absolutnie hdnych wqtpliwoSci, 
wbrew temu co pr6bujq nam wrnowiC r6ini ludzie, 8e bez chrztu Polski nie bylo dzisiaj nas. 
Jest to najwainiejsze wydarzenie w dziejach Polski. 
ChrzeScijatistwo bylo na ziemiach Polski obecne przed czasami Mieszka. Byly to ogrornne 
tereny penetrowane przez r6inych ludzi. Mamy relacje ir6dlowe wskazujqce jednonacznie, ze 
na terenach dzisiejszych ziem polskich na pewno pojawilo siq chrzeScijatistwo. Mamy Swiqto 
Metodego, kt6ry prowadzil p6i;niejsze misje chrystianizacyjne i w kywocie Swiqtego Metodego 
jest napisane, Be Swiqty Metody mial main. dar prorokowania i w WiSle siedzial potqiny ksige, 
kt6ry urqgal chrzebijanom. Swim Metody mu przepowiedzid, aby przestal to robiC i ochrzcil 
siq, bo inaczej zostanie pokonany i zostanie silq ochrzczony na obcej ziemi. Zywot m6wi, ze 
wszystko siq spelnilo, tego ksiqcia patistwo wielkomorawskie pokonalo i ochrzcilo. Nie wiemy 
jak ten ksi@e mial na imiq, ale Swiadczy to o tym, ze ten ksige dzialajqcy rnniej wiqcej 
w Maiopolsce musid ulec patistwu wielkomorawskiemu i przynajmniej on sam by1 
ochrzczony- gdzie i jak nie bardzo wiadomo. Najprawdopodobniej talc jak sugeruje zywot 
Swiqtego Metodego by1 zaprowadzony do paristwa wielkomorawskiego i tam byl ochrzczony. 
Marny tabliczkq z Grecji z VI wieku z napisem IHN- Jezus Chrystus zwyciq8yl. Jest to na 
naszych ziemiach na pewno sprzed chrztu Polski. 
Gdzie jest najstarszy koSci6l w Polsce? Nie wiemy. Gdy szukamy odpowiedzi, szukamy nie 
w Gnieinie, nie w Ponaniu, tylko w Mdopolsce. Jest rotunda Swiqtego Feliksa i Adaukta na 
Wawelu. Musicie mie6 Paristwo SwiadomoSC, ke Wawel z czas6w Mieszka to kilka piqter pod 
zierniq dzisiaj. Tam jest fiagment rotundy Swiqtego Feliksa i Adaukta, by6 moze nie 
najstarszego koSciola w Polsce, ale jednego z najstarszych. 

Kim byl Mieszko I? 
Byl synem Siemiomysla. Kto to napisal- Gall Anonim najp6iniej w 113 roku, wczeSniej nikt 
tego nie napisal. Skqd mamy SwiadomoSC, ze ten czlowiek po tylu set latach znal rodow6d. 
Niektdrzy m6wig ze Piastowie, talc jak np. to widzimy w Biblii, ie Zydzi byli uczeni rodowodu 
od pocqtku powstania, ke Piastowie r6wnieb byli uczeni rodowodu, ze jest to prawda. 
Dlaczego Kadlubek tego nie napisd? Kadlubek napisd tak: Leszek I, po nim by1 Leszek I1 itd. 
Mieszko by1 synem Leszka V lub Leszka VI. Jak to interpretowab? Poza tym jest jeszcze jedna 
waina sprawa. Dynastia piastowska bardzo szybo i bardzo jasno siq pojawia i ma zupelnie inne 
imiona. Przyjmijmy, i e  Mieszko byl synem Siemiomysla, ale Piastowie byli postrzegani przez 
swoich poddanych jako dynastia wyjqtkowo krwawa, brutalna. Plemiona polskie wybieraly 
sobie ksiqcia. Piastowie pierwszy raz zrobili nastqpujqcq rzecz- zabrali prawo wyboru syn po 
ojcu i zaczeli rzqdziC ludem bardzo twardq rqkq. Bylo to kluczem do ich sukcesu. Zaczeli 
prowadzid ekspansje w imiq potqgi paristwa, kt6re jest wlasnoiciq rodu. 



Jak mid na imie? 
Dlaczego nikt wczeiniej wir6d Piast6w nie mid na imiq Mieszko? Widukind z Korbei w roku 
okolo 963 pisze, 2e niejaki Misaco stari siq z wojewodq Wichmanem, przegral i w bitwie tej 
zginqi brat Miasaca. Misacol Miasaca to jest Mieszko w wykonaniu Widukinda. Starsza wersja- 
Ibrahim Ibn Jakub- iydowski kupiec- szpieg w s u b i e  sultana kalifa Kordoby, kt6ry przyjechal 
siq rozejrze6, nigdy nie byl w Polsce, dotari najdalej do Pragi, nigdy nie siyszai jqzyka 
siowiahskiego i zapisai Mieszko jako Mskh. By6 moke zapisd to symbolicnie, odnosq  siq 
do nanych zydom imion biblijnych. M6wi siq jeszcze o jednej wersji imienia Mieszko- 
MbibKO (wersja fonetycna). Wersja ta jest bardm prawdopodobna, poniewak onacza kogo4, 
kto mruiy oczy. Wiemy przeciek z legend piastowskich, Be Mieszko w mlodoici magi mieC 
problemy ze wzrokiem. Jest jeszcze jedna wersja, Be irniq Mieszko pochodzi od siowa mieszaC- 
poniewak wiele namieszai, zrobii duio zamieszania. Wreszcie najwiqkszy problem- Mieszko 
w dokumencie, w kt6rym ofiarowuje swoje paristwo pisze Dago (bert)- Dagome Iudex- sqdzia 
Dago. Dlaczego wystqpuje jako Dago? Jest szereg r6inych koncepcji z tym zwipmych. 
Konsekwentnie od pewnego momentu przyjmujemy, he wiadca miai na imiq Mieszko I. 

Kiedy zyi? 
0 dacie urodzenia niewiele jest inforrnacji, wiemy, ze by1 dojrzaiym cziowiekiem okoio 960r. 

rqdqcym jui  silnym paristwem. Kiedy umari? Do niedawna w podrqcznikach najdziecie 
Paristwo date 992r. Dzisiaj wraca siq z powrotem do daty 9901992, poniewai by6 moSe umari 
w 990r. 

Czemu z Czech? 
Z wiadomodciq przychodzi tutaj Widukind z Korbei. Mieszko budowd potqkne paristwo, na 
jego drodze by1 potqiny zwiqzek wielecki wspierany przez Niemcbw, m.in. przez Wichamana. 
W 963r. wojska Mieszka dowodzone przez jego nienanego z imienia brata donaly 
gigantycznej klqski z rqk Wielet6w. Mieszko by1 zmuszony do szukania sojusznika a sojusz do 
tego momentu mieli Czesi pod wodq ksiqcia Boleslawa Srogiego- ojca Dobrawy. W 964r. 
Mieszko odwr6cil sojusze, zawari sojusz z Boleslawem Srogim i Czecharni i razem wyruszyli 
przeciwko Wieletom i wtedy w 965r. pojawilaby siq Dobrawa, urodzona okolo 930r. 

Data chrztu 
Przyjmuje siq date chrztu na 966r. Nigdzie nie jest podana poza XI11 wiecznymi zapisami. 
Bardziej pewna jest data dzienna, poniewa.2 w6wczas chrzczono najczqdciej w Wielkq sobotq, 
kt6ra wypadda w6wczas 14 kwietnia. Data moze byC r6wniez zwiqzana z tchnieniem ducha 
dwiqtego- czyli Zielone Swiqtki. 

Jak to w~lada lo?  
Wiadca zmurzal siq caiy w tzw. basenie chrzcielnym. Byl polewany wodq, namaszczany 
olejami i gdy wychodzil okrywano go bidq szatq 

Gdzie bvi chrzest? 
Wersja radykalna, dawna, ale tei  niezakwestionowana, najrnniej prawdopodobna to Ratyzbona, 
poniewak Praga nie byla biskupstwem. Drugie miejsce chrztu to Praga, poniewai byia polozona 
blikej. Gniezno- czy Mieszko ochrzciiby siq w Gnieinie? Wiemy, ke wczeiniej by1 tam bardzo 
silny oirodek kultu pogariskiego a bardzo silny odrodek wladzy ksi@qcej. Miejsce chrztu jest 
mniej prawdopodobne ni8 Ponari. By6 moke miejscem chrztu Mieszka by1 Ostr6w Lednicki, 
gdzie mamy baseny chrzcielne. Jest jednak sp6r, kiedy powstal Ostr6w Lednicki, bo by6 moke 
powstal p6iniej. Najbardziej prawdopodobnym miejscem chrztu Mieszka I jest Poznari. 



Cm bvlo warto? 
Przed Pahstwem majduje siq mapa Slowian Zachodnich z X wieku. Na mapie najdujq siq 
nazwy tych ludbw, U r e  dobrowolnie przyjqiy chrzest. Wszystkie ludy tej czqSci Europy, kt6re 
nie przyjqly chrztu, stracily swojq toBsamoSC lub zostaly wybite. Nie mialy szans na przetrwanie 
w tamtych realiach. Nie miaiy na czym budowaC tobamoici i co wakne Europa wtedy 
naprawdq siq jednoczyla w walce i krzewieniu swoich idei. Tym Europa wygrywaia, bo chciaia 
by6 chrzeScijariska, bo wszyscy mogli siq podpisad pod swoimi wartoiciami. Byia skutecna w 
dziaianiu. 
Formalnie m6wi siq chrzest Mieszka . Polska wtedy wg najlepiej liczonych statystyk to okolo 
250.000 krn2 , kt6rq zamieszkiwaio okolo 1.200.000 ludzi. 
Nie ma wqtpliwoSci, ke w momencie przyjqcia chrztu zaczqliSmy budowak swojq toksamoSC. 
Naszym obowiqzkiem dzisiaj bylo przypomnied wszystkim, ze my od tamtego wydarzenia siq 
wywodzimy. Dlatego jeszcze raz gratulujq Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczqcemu 
wspanialej inicjatywy wainego wydarzenia dla k A e g o  Polaka. Dziqkuje Paristwu za uwagq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Bardzo serdecnie dziqkujq Panie doktorze. Jeszcze raz chciaibym podziqkowaC Panu 
doktorowi Jakubczakowi. MySlq, i e  to niezwykle ciekawy element tej sesji. Dla wielu 
z Pahstwa to ciekawa wqdr6wka przez nasq  historiq. Powtbrzq to co we slowie wstqpnym 
podnosiiem. Niezwykle istotne jest to, iebyimy probowali zagiqbiad siq w swojej toisamoSci, 
historii, kulturze, bo po pierwsze istotne jest to, ieby mieC bwiadomoS6, ie ona jest, co wcale 
w dzisiejszych czasach nie jest a.2 tak oczywiste, Wrqcz w tym niezrozumialym dla mnie pqdzie 
do zglajszachtowania, kt6re pojawia siq w calej Europie, jest dla mnie zadziwiajqce jak moha  
nie czerpaC bogactwa Europy z tych czqtek, tej bazy z poszczeg6lnych narodbw, paristw. Jest 
to ciekawe, cudowne. MySlq, i e  jeSli uchronimy to przed zapomnieniem, jeili wokbl tego 
bqdziemy budowali tobamoik, to na tym r6wniez oprze sila Europy, kt6ra jest potrzebna. Sila 
tej Europy bierze siq z dw6ch tysiqcy lat chrzeScijaristwa, z 1050 lat chrzeScijaristwa w wydaniu 
polskim. Jest to historia sama w sobie - wschodnia rubiek chrzebcijaristwa, bitwy w obronie 
chrzeScijahstwa z islarnem. Swiadomie siq do tego odwohjq, bo dzisiaj stajemy przed kolejnyrn 
wyzwaniem. Dzisiaj dowiadujemy siq o tym, ze w zeszlym roku na ziemiach Bliskiego 
Wschodu ginie 7 tysiqcy chrzeicijan a my nic o tyrn nie wiemy. Europa, kt6ra jest talc 
wycmlona na swobody demokratyczne, na uciskanie rnniejszoici, w ogble o tym nie wspomina. 
Jest to poza nawiasem. Gdzie jest ta toisamoSC? Do czego zmierzarny i do czego siq pr6bujemy 
odwotywak? Pan Burmistrz o tym mowit bez fundamentu nie ma M e j  budowli. Pamiqtajmy 
o tyrn. Jeszcze raz bardzo serdecznie Pahstwu dziqkujq." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Chciaibym r6wnie8 przylqczyk siq do tych podziqkowah. Kierujq podziqkowania na rqce Pana 
dr Slawomira Jakubczaka. Nawiqke z podziqkowaniem do dr Radoslawa Lolo. Nie chodzi o to, 
czy Jan Matejko rzeczywiScie dobrze narysowai stroje czy nie, to jest jakiS pomysl autora, ale 
chodzi o pewien przekaz. Niewakne czy Mieszko przyjqi chrzest w 96%. czy 966r. Chodzi 
o to, abySmy wszyscy uiwiadomili sobie, jak bardzo bylo to epokowe wydarzenie. C6i m6gl 
zrobi6 Mieszko? W 963r. Mieszko traci czq.46 swojego potencjaiu, bo przegrywa bit-. C6z 
m6gl zrobiC- albo iSC w porozumienie z poganarni, mbgi iSC do Magdeburga, ale m6gl iiC do 
Konstantynopola. Wybrai chrzeScijatistwo. Teraz jest Smiech historii, bo dziesiqC wiek6w temu 
Europa Zachodnia byla dla nas wzorem, mieligmy do niej wstqpiC, mieliSmy sie wlqczyC do 
krqgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej i chrzebcijdskiej. Po dziesiqciu wiekach talc naprawdq 
tylko Polska broni tego fundamentu i jest mu wierna. W Europie dziela architektury, koicioiy 
zarnienia siq na restauracje albo na meczety. Wiele obiekt6w sakralnych chroni siq poprzez 



wzmocnione sily wojska i policji. DoszliSmy do takiego etapu, odcinajqc siq od toisamoSci, 
kt6ra dziesiqk wiek6w temu byla dla nas wzorcem. Pytanie na koniec- dokqd Europa zmierza?' 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Mam zaszczyt zaprosik na Srodek sali Paniq Halinq Nalqcz oraz Paniq Malgorzatq 
Gpiorowskq. Obie Panie godnie, jak wspornnialem, reprezentowaly gminq w Torunskim 
Festiwalu Smak6w w czasie Targ6w Turystycznych i obie odniosly wielkie sukcesy. 
ChcieliSmy to docenik, podziqkowak i pogratulowak." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Pani Halina Nalqcz zdobyla I miejsce za nalewkq. pod nazwq ,,Szalona teSciowa." Natomiast 
Pani Malgorzata Gpiorowska otrzymala wyr6inienie za ciasto ,,Rudzielec." 

Dziekan Dekanatu Serockiego ks. Dariusz Rojek 
,,Gratulujq Pahstwu organizacji tej sesji, bardzo podnioslej z racji podnioslych wydarzeh. 
Chcialbym nadmienik, nawiqzujqc do calego kontekstu, ze Europa zbudowana jest na trzech 
filarach. Pierwszy to filozofia grecka, drugi- prawo rzymskie i trzeci to chrzeicijahstwo- dusza 
Europy. Jezeli wymaie siq, jak mowil Prezydent, zatruje siq korzenie tej duszy, tej Europy, 
niestety ona umrze, jak kaide drzewo. Pad10 tutaj slowo Jezus Chrystus, chrzeicijanstwo to 
Jezus Chrystus. Narodzenie Chrystusa, jego imierk i zmarhvychwstanie stalo siq punktem 
zwrotnym w dziejach ludzkoici, w dziejach Swiata, w dziejach Europy i w dziejach kaidego 
z nas. 0 tyle chrzeScijahstwo bqdzie i Europa bqdzie, o ile bqdq te wartoSci w naszym sercu, 
w naszych rodzinach, w naszych gminach i naszej spolecznoSci. Swiqty Wojciech niewqtpliwie 
jest tq plonqcq pochodniq, kt6ra wskazywala i wskazuje dalej drogi naszego ludzkiego 
pielgrzymowania do Chrystusa. 
We wtorek uczestniczylem w konferencji dziekanow z ksiqdzem biskupem na czele. Pan 
Burmistrz podjql inicjatywq, aby otrzymak dokurnent ze Stolicy Apostolskiej potwierdzajqcy 
ustanowienie swiqtego Wojciecha jako patrona miasta. Pienvszym etapem jest zatwierdzenie 
przez konferencjq Episkopatu Polski wniosku do Stolicy Apostolskiej. Pragnq Panstwu 
przekazaC, ze podczas konferencji zostalo ogloszone, i e  episkopat wyrazil zgodq na dalsq 
kontynuacjq procedury. Zostaje nadany bieg w tym kierunku. 
Wszystkiego najlepszego w dalszych wojaiach intelektualno- duchowych, ale przede 
wszystkim w naszej formacji. Nasze miasto to my, nasze rodziny, nasze wartoici. Idimy za 
glosem tych wartoici, kt6re zbudowaly calq naszq historiq a Rzeczpospolita bqdzie taka jaki 
my dokonamy zasiew. Zyczmy sobie wszyscy, aby tego zasiewu Boiego i wartoici 
ewangelicznych i chrzeicijahskich bylo jak najwiqcej w naszej ojczyinie. Bardzo dziqkujq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Szanowni Pahstwo bardzo dziqkujq za udzial w naszej uroczystoSci. Jak zwykle to wielki 
zaszczyt dla nas. Jako reprezentanci rbinych Srodowisk naprawdq moiemy wok61 siebie zrobik 
wiele dobrego, zeby to dziedzictwo wyzyskak, wykorzystak i przenieSC je w kolejne pokolenia. 
Jestem przekonany, ze mam ten zaszczyt i przyjemnoSC pracy z wieloma ludimi, ktorzy wlainie 
takimi wartoSciami i taka postawq siq kierujq. Za to chcialem serdecznie podziqkowak, zachqcik 
do dalszych wysilk6w, nie oczekiwad nagrody za iycia, ale wdziqcznoSC pokoleh na pewno 
bqdzie. 
W najblizszq niedzielq o godz. 1 1 .OO mamy uroczystq mszq, ktora bqdzie centralnym punktem 
obchodow, na kt6rq serdecznie wszystkich Paristwa zapraszarny. 
Bardzo serdecznie dziqkuj 9." 

(Przerwa). 



(Po przerwie sesje opuicii radny Stanislaw Krzyczkowski). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Proszq o rozszerzenie porzqku obrad dzisiejszej sesji. Jest wystqpienie Wojewody 
Mazowieckiego dotycqce regulaminu handlu na targowisku miejskim. W zwipku z tym, ze 
w kwietniu nie bqdzie sesji roboczej, proponujq, abySmy tq kwestiq om6wili na dzisiejszej sesji. 
Poproszq o rozszerzenie porqdku obrad sesji i wprowadzenie w punkcie 6a- Rozpatrzenie 
projektu uchwaiy deniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia regulaminu okreilajqcego 
zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie zmiane porzqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 6a- 
Rozpatrzenie projektu uchwaiy zrnieniajzjcej uchwalq w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreslajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. 

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

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie porzqdek obrad sesji wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 
Poqdek obrad sesji zostai przyjqty przy 14 glosach za- jednogioinie. 

6. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze 

Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski 
,,Wojewoda w terminu 30 dni od momentu, kiedy przekazalismy uchwaiy, zakwestionowai 
uchwaiq Rady Miejskiej w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnoici zwierqt na terenie gminy Miasto i Grnina Serock, kt6ra zostaia 
przyjqta 29 lutego 2016r. Zakwestionowal zapisy, kt6re umohliwiaiy wlaicicielom zwierqt 
dokonania kastracji lub sterylizacji zwierzqcia. Do tej pory przez kilka lat z tego trybu 
korzystaliimy, pomagaliimy wlaicicielom. UwdiSmy,  ke jest to element zapobiegania 
bezdomnoSci zwierqt w tym sensie, ze czqid wlaicicieli nie radzi sobie ze swoimi zwierzqtami, 
byd moze nie dbajq o nie we wlaiciwy sposbb. ChcieliSmy w ten sposob zapobiegad temu 
niekontrolowanemu procesowi, kt6ry nastqpowal- bylo duzo bezpariskich psow. 
Wojewoda zakwestionowai tego typu r o z w i p i e ,  argumentujqc to tym, ze program 
zapobiegania bezdomnoici zwierqt dotyczy tylko zwierqt bezdomnych i iciSle trzyma siq 
sformulowania bezdomny. Pojawily siq wytyczne, kt6rych przestrzega nadz6r prawny 
Wojewody. Kilka dni wczeSniej Rada Miasta Stdecznego Warszawy podjqla uchwaiq 
dotyciqcq zapobiegania bezdomnoici zwierzqt i r6wniez wpisda w treSC uchwaiy element, 
kt6ry umoiliwiai wlaicicielom dofinansowanie usiug kastracji lub sterylizacji. Wojewoda 
r6wniek zakwestionowai tq uchwaiq. KonsultowaliSmy z przedstawicielami Urzqdu Miasta 
Stoiecznego Warszawy tq kwestiq, r6wnie8 bqdq wnosiC skargq do sqdu administracyjnego, nie 
zgadzajq siq z tym rozstrzygniqciem. 
ChcielibySmy Pahstwa poprosid o poparcie w tej sprawie, abySmy mogli wystqpid do sqdu. 
Uwaiamy, 2e mamy racjq. Chcemy zapobiegad bezdomnoSci zwierqt a tym elementem 
zapobiegania jest r6wniez element umoiliwiajqcy wiaicicielom dofinansowania usiug 
sterylizacji i kastracji zwierqt." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Mydlq, ze wobec coraz wiqkszej ingerencji Wojewody we wszystkie uchwaly, kt6re 
podejmujemy, detalicznego analizowania tych zapisow i coraz wiqkszej Smialodci, jedli chodzi 
o weryfikowania tych kwestii. Sytuacja, w ktbrej prqdzej czy pbiniej bqdziemy musieli siq 
zastanowik nad tym, czy jednak nie wejSC w sp6r z tymi rozstrzygniqciami, wydawala siq 
naturalna. Dzisiaj jest ten moment, w kt6ryrn nalezy to rozwa2yk. Nie chodzi tylko o to, aby 
zmieniak dotychczasowy tryb dla samej zasady, przypomnq, ze nawet jedli dotychczas nie 
zgadzalidmy siq z Wojewodq, to z reguly, pragmatycznie tych zmian dokonywaliSmy. Wydaje 
siq, ze ten rubikon jest przekraczany, 8e Wojewoda zaczyna jui wchodzik w te uchwaly, i e  jedli 
bqdziemy siq zgadzali na te modyfikacje, to za moment w zasadzie rada czy gmina nie bqdzie 
miala iadnej swobody w kreowaniu wlasnych dokumentbw. 
Trzeba siq chyba nastawik na to, ze sporadycznie bqdziemy jednak szli do sqdu, aby sprawdzik 
jak w istocie jest, czy faktycznie ta wyrocznia urzqdnika Wojewody jest dwiqtoik i jest 
nieomylny, co do zasady absolutnie wydaje mi siq, be jest to niemoiliwe, czy teb my mamy 
racjq. Jest to ten moment, kiedy nalew to zweryfikowak. 
Innq kwestiq jest to, jak Paristwo merytorycznie siq zapatrujecie na ten zapis, ktorego moie talc 
doglqbnie nie analizowalidmy przy okazji przyjmowania uchwaly, a teraz jest do tego pretekst. 
Jest pytanie o to, czy traktujemy to jako element zapobiegania bezdomnoSci zwiewt jui na 
wczesnym etapie, czy tez klbci to nas jako radnych i nie powinnidmy a2 tak glqboko siqgak. Sq 
dwa aspekty, ja bym siq bardziej skupial na tym formalnym, czyli pierwszym, ale nie marn 
prawa Paristwu odebrak mo~liwodci w tym drugim aspekcie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czytajqc uzasadnienie Wojewody, trudno siq nie zgodzik, przynajmniej w mojej ocenie, ke 
uwagi, ktbre skierowal sq zasadne. Wojewoda powdywal siq na to, czy program majqcy 
w nazwie zapobieganie bezdomnoSci zwierqt, nie jest programem, o kt6ry gmina wysepila 
w ramach swoich kompetencji. Program wynika z okredlonych przepisbw prawa, Jest 
dokument, na bazie kt6rego ewentualnie grniny moglyby takie programy uchwalak. JeSli 
w programie ogblnopolskim nie ma zapisbw mbwiqcych o tym, ze moha  rozszerzak 
kompetencje, czy wychodzik dalej niz te, kt6re sq zapisane w programie, to trudno siq nie 
zgodzik, ke my to zrobilidmy. Objqlidmy opiekq nie tylko zwierzqta bezdomne, ale wyszlidmy 
w swoim programie z inicjatywq, aby wspierak indywidualnych wlagcicieli zwierqt. W moirn 
przekonaniu trudno bqdzie siq przed tym obronik. 
Zadajq sobie pytanie, czy jeSli faktycznie chcemy prowadzik takq dzialalnodk w stosunku do 
zwierqt w oparciu r6wniez o wladcicieli, czy nie mamy te8 moiliwodci i kompetencji, aby 
nazwak program w inny sposbb, nie nazywajqc go programem o tej samej nazwie, ktbra wynika 
z innych przepisbw. Wtedy moiemy ustosunkowak siq, ze program og6lny jest w ramach, kt6re 
autorzy okredlili a my tylko i wylcznie wprowadzamy go na terenie naszej gminy, a jedli 
chodzi o pozostale zwierzqta czy nie powinnidmy podjqk uchwaly czy innego dokumentu 
normujqcego tylko i wylqcznie ten zakres, ale w ramach kompetencji rady." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Czy unajemy argument, ze w zasadzie rezygnujemy z jakiejkolwiek prewencji. JeSli by 
trzymat siq SciSle tego, co podnibsl Wojewoda, to po pierwsze trzeba byloby zdefiniowak 
i okreSlik moment, w ktoryrn zwierzq staje siq bezdomne i tylko wobec takich zwierqt 
dedykowak swoje zapisy. Przeczy to moim zdaniem nazwie programu, kt6ry ma w tredci, ze 
jest to zapobieganie bezdomnoSci, a zapobieganie oznacza, ke przeciwdzialamy na etapie, kiedy 
jeszcze tej bezdomnodci nie ma." 



Radny Krqwztof Borikowski 
,,Zgadzam siq ze stanowiskiem urzqdu oraz uzasadnieniem przedstawionym przez Pana 
Przewodniczqcego. Doskonale rozumiem stanowisko Pana radnego Slawomira Osiwaly. 
Z formalno- prawnego punktu widzenia moBe jest kwestia znalezienia dodatkowego punktu 
zaczepienia, kt6ry m6glby siq pojawiC w tym zakresie. 
Pomoc mieszkahcowi, kt6rego moze by6 nie stad na zabieg sterylizacji czy kastracji zwierzqcia, 
spowoduje, Be faktycznie nie bqdzie bezdomnoici zwierqt." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Podzielam zdanie radnego Krzysztofa Bodcowskiego i zgadzam siq z tym, ze jednak 
powinnismy wystqpiC do sqdu administracyjnego. Uwahm, ze jest to bardzo shszna idea. Jest 
to program zapobiegania bezdomnosci zwierqt. Program funkcjonuje od kilku lat. Nie 
chcialbym zetknqC siq z problemem, ke nagle po Serocku bqdq biegaly tabuny bezdomnych 
ps6w. Ludzie sq przyzwyczajeni, ze do tej pory byly takie dzialania Urqdu i nagle tych dzialah 
nie bqdzie. Stan, jaki w tej chwili mamy, jeili chodzi o bezdomne zwierzqta, naprawdq wyglqda 
calkiem nieile. Dobrze byloby, aby dalej kontynuowa6 ten program. Jest to bardzo sluszna idea 
i na pewno sprzyja zapobieganiu bezdomnoici zwierqt. 
Marn uwagq do treici uzasadnienia do projektu uchwaly. W wersie 28 w zdaniu ,, Sterylizacja 
i kastracja, czyli pozbawienie mozliwoici rozmnaiania siq zwierzqt nie tylko bezdomnych ale 
take domowych, majqcych wtaicicieli to najskuteczniejsza metoda niekontrolowanej 
rozrodczoici zwierzqt'' po slowie ,,metoda " zabraklo slowa ,, zapobiegania" Proszq 
o dokonanie autopoprawki w tym zakresie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,MySlq, ze w rozumieniu Wojewody, wprowadzenie dzialah w stosunku do bezpariskich ps6w 
powoduje, i e  zapobiegarny dalszej bezdomnoici zwierqt. Za kaide zwierzq, kt6re ma 
wldciciela, odpowiada wldciciel." 

Radny Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Trzeba pom6c mieszkancom gminy, kt6rych nie staC na wykonanie kastracji czy sterylizacji 
zwierqt, aby zapobiec niekontrolowanej rozrodczo$ci tych zwierqt. Inaczej bqdziemy mieli 
na terenie gminy sfory bezpariskich ps6w." 

Kierownik Referatu OSR~L ~ n n a  Kamola 
,,Rada Miasta stolecznego Warszawa podjqla uchwalq o uchwaleniu programu opieki nad 
zwierqtarni bezdomnymi, bardzo podobnq do uchwaly podjqtej przez Radq Miejskq 
w Serocku. Wczoraj podczas sesji, Rada Miasta Stolecznego Warszawa podjda uchwalq 
o zaskarzeniu rozstrzygniqcia Wojewody. W uchwale zostaly przedstawione podobne 
argumenty, jakie proponujemy w naszej uchwale, ze zapobieganie bezdomnoici zwierqt 
poprzez dzialania prewencyjne- kastracje i sterylizacje, w sytuacjach, o kt6rych m6wil Pan 
radny Wlodzimierz Skoikiewicz, ze sq osoby, kt6re sobie z tym nie r* i my dostajemy 
sygnal od soltys6w czy sqsiad6w i w6wczas pomagamy, poniewai osoba ta nie jest w stanie 
ponieiC koszt6w sterylizacji czy kastracji zwierqt. Dhgofalowo przeloky siq to na 
zapobieganie bezdomnoici zwierqt. W rozmowie z pracownikiem wydziah ochrony 
irodowiska w Urzqdzie Miasta Stolecznego Warszawy uslyszalam, ie po kilku latach 
stosowania tego programu i finansowania wlaicicielom zwierzqt domowych sterylizacji 
i kastracji tych zwierqt, majq wskainiki bardzo odczuwalne, ze np. wczeiniej okolo 2 tysiqcy 
zwierqt trafido do schroniska, teraz trafia okolo tysiqca zwierqt. Wiadomo, ze u nas jest inna 
skala tego zjawiska, ale tez wiemy, 8e do schroniska trafialo okolo 60-70 zwieqt ,  teraz trafia 
okolo 30. Uwakny, 2e jest o co walczyC." 



Radny Sla womir Osiwaia 
,,Przypominam sobie dwa przyklady: Pani Violetty Villas oraz przypadek, kt6ry mieliSmy 
w Jadwisinie z kotarni. Czy tego typu dzialanie nie bqdzie doprowadzalo do tego, i e  my 
wydajemy irodki publicme na kastracjq czy sterylizacjq okreilonych zwieriqt a tych zwieriqt 
i tak bqdzie przybywak. Wldciciel nie bqdzie mid pieniqdzy na ich utrzymanie, a bqdzie je 
trzymal, bo je lubi i chce je rnieC. Jest kwestia, czy faktycnie w takim momencie powinniSmy 
wspomagak wldciciela z w i e q t  czy nasq pomocq powinna by6 reakcja- wldcicielowi, kt6ry 
ma tyle zwieqt ,  a kt6re to zwierzqta nie majq iadnej opieki, moina je traktowak jako 
bezpahskie, chociai jest wldciciel tych zwierqt. Czy nie powinien bye jakiS zapis mbwiqcy 
o tym, ze mamy prawo te zwieqta  odebrad i wtedy stajq siq one bezdomne. Wtedy moiemy 
przeznaczyk na nie Srodki i urnieSciC w takim miejscu, aby faktycznie mialy zapewnionq 
opiekq." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Jest to pewna koncepcja, niemniej ma ona charakter egzekucyjny. Skoro Wojewoda 
zaingerowal w obowiqzujqcy zapis, to w proponowany zapis przez Pana radnego zaingeruje 
tym bardziej, poniewai tutaj wchodzimy w prawa obywatelskie. Nie doSk, i e  spodziewam siq 
takiej reakcji, to spodziewam siq rbwnieb oddolnego ruchu na rzecz obrony zwierqt. 
Tutaj mamy narqdzie, kt6re jest zweryfikowane, wiemy, Be przynioslo ono skutek. Moim 
zdaniem nawet z punktu widzenia roztropnoici w dzialaniu i efektywnoSci, latwiej jest 
sformulowak do mieszkarica przekaz, Be pomo2;emy mu z tym problemem, jeili go sami 
definiujemy ni8 mu powiedziek, Be jeSli czegoi nie zrobi, to zabierzemy mu te zwieqta albo 
naloiymy karq czy mandat. Wydaje mi siq, ze docelowo wladza samorqdowa, zwlaszcza na 
najniiszym szczeblu powinna traktowak mechanimy nacisku jako cakowitq ostatecznoik. 
JeSli jest moiliwoik W a n i a  na ludzi w inny sposbb, tylko zachqcania ich, warto najpienv 
z tego skorzystak zanim pbjdziemy krok dalej." 

Radny Wtodzimierz Skodkiewicz 
,,WczeSniej na terenie grniny biegalo bardzo duko bezpatiskich ps6w, teraz tych ps6w nie ma. 
Dzialania podejmowane przez gminq sq juk sprawdzone, przynosq efekty, wiqc nalehloby 
dalej to kontynuowak." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Chcialbym poprzek wypowiedi Pana radnego Wlodzirnierza Skoikiewicza. Obserwujq 
w Serocku na przestrzeni 20 lat, ke by1 problem z bezpariskimi psami, tabuny ps6w bezpariskich 
biegaly, w tej chwili tego nie ma. Na terenie gminy poruszam siq rowerem i pieszo i tei nie 
widzq tego problemu. Program realizowany przez gminq, Srodki przekazywane na realizacjq 
programu, przynosq skutki. Uwahm wiqc, be jest o co zawalczyk." 

Przewodniczgcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 199lXXl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 
201 6r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniqcie nadzorcze. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloSnie (zalqcnik nr 4). 



6a. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwaiq w sprawie uchwalenia regulaminu 
okre4lajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku 

Kierownik Referatu RMP Rafat Karpirfski 
,,W dniu 22 marca 2016r. Wojewoda Mazowiecki zlohyl skargq na uchwalq Nr 152lXVI2015 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015. w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreslajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. Zapisy, ktbre 
znajdujq siq w ustawach czy innych aktach, nie wolno przenosid do akt6w prawa miejscowego. 
W tym przypadku Wojewoda bardzo skrupulatnie z a c d  do tego podchodzid. Zapisy, kt6re 
przepisane z ustaw zostaly przez Wojewodq zakwestionowane. 
W listopadzie 201%. Rada Miejska przyjqla regulamin okreslajqcy zasady handlu na 
targowisku miejskim. W terminie 30 dni, kiedy uchwala wplynqla do Wojewody, Wojewoda 
nie zajd stanowiska. Jedynq moi;liwo6ciq, jaka mu pozostala, bylo zlozenie skargi do sqdu 
administracyjnego. Za pohednictwem Rady Miejskiej w Serocku Wojewoda chcial wnieSC 
skargq do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego. Naszym obowiqzkiem jest przekazad 
skargq. Jednak podzielamy stanowisko Wojewody i we wlasnym zakresie uwzglqdniamy 
wszystkie zarzuty, kt6re Wojewoda sformulowal w skardze. 
Przedstawiq zapisy, kt6re zostaly zakwestionowane przez nadz6r prawny Wojewody. 
W poprzednim regulaminie w 5 2 by1 zapis: ,,Sprzedajqcy zobowiqzani sq do: 

1) uiszczania oplaty targowej w wyznaczone dni tj.; iroda i sobota, 
2) naprawy szk6d wyrzqdzanych na targowisku, 
3) prowadienia handlu w miejscach do tego wyznaczanych (zaiqcznik), 
4) utrzymania czystoici w obrqbie stanowisku handlowego w czasie i po 

zakoriczeniu handlu, 
5) przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisdw ppoi., 
6) przestrzegania przepisdw sanitarnych i porzqdkowych, 
7) umieszczania na towarach wystawianych do sprzedaiy cen w sposdb 

zapewniajqcy prostq i nie buhqcq wqtpliwoici informacjq o ich wysokoici, 
8) przestrzegania odrqbnych zasad sprzedaq towardw na targowisku 

wynikajqcych z przepisdw szczegdlnych dotyczqcych np. grzybbw, jagdd, 
bordwek, poziomek, miqsa i wqdlin. " 

Wojewoda zakwestionowal zapis pkt 2, argumentujqc to tym, Be sq przepisy prawa cywilnego, 
8e gdy jest wyrqdzona szkoda, nalezy wysQpi6 do sqdu i w trybie sdowym naleky dochodzid 
swoich roszczen. 
W 5 w ust. 3 poprzedniego regulaminu by1 zapis: 
,, 3. Na terenie targowiska zabrania siq prowadzenia sprzedaiy: 

1) iywych zwierzqt, 
2) broni, amunicji, materiatdw wybuchowych, 
3) nu&, benzyny i innych materiaidw tatwopalnych, napoi alkoholowych, trucizn, irodk6w 

leczniczych, 
4) papierdw wartoiciowych, zagranicznych banknotdw i monet, 
5) kuset magnetofonowych i magnetowidowych, piyt CD, DVD i innych noinik6w 

elektronicznych nie zawierajqcych wymaganych prawem oznaczeri, 
6) innych artykuidw, kidrych sprzedai zabroniona jest nu podstawie odrgbnych 

przepisdw. " 
Wszystkie ww. zakazy znajdujq siq w tzw. przepisach bran2owych. 
W § 5 w ust. 4 poprzedniego regulaminu by1 zapis: 
,, 4. Na terenie targowiska zabrania siq: 

1) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaiy towardw w drodze publicznych losowari, 



2) spoiywania alkoholu, 
3) zaJmiecania i zanieczyszczania targowisku (. . .) " 

Sq przepisy, kt6re szczeg6lowo regulujq te kwestie, m.in. prawo wykroczen czy przepisy 
szczeg&owe, jak w przypadku akcyzy. 
Zapis $8 regulaminu z 20 1 5 .  stanowil: ,, Za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie 
targowiska prowadzqcy targowisko nie odpowiada. 
Wojewoda r6wniez zakwestionowai ten zapis i argumentuje to tym, ke do tego typu roszczen 
sq przepisy prawa cywilnego. Poszkodowany moBe dochodzik swoich praw przed sqdem 
cywilnym. 
W treici uchwaiy Wojewoda zakwestionowal zapis w 4, kt6ry brzmiai: ,,Kt0 w MieJcie 
i Gminie Serock prowadzi handel niezgodnie z niniejszq uchwaiql podlega kurze grzywny 
w trybie i nu zasadach okreilonych w prawie o wyboczeniach. " 
W proponowanym projekcie uchwaly zapis ten zostai uchylony." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Zastanawiam siq dla kogo jest prawo: czy dla obywatela czy dla wojewody. Wszystkie zapisy, 
kt6re byly w uchwalonej w 2015r. uchwale a kt6re zostaiy zakwestionowane przez Wojewodq 
uiatwialy iycie osobom handlujqcym. Nie widzq w tym celowoici a wqcz utrudnianie iycia 
przedsiqbiorcy ." 

Radny Krzpztof Borikowski 
,,Zgadzam siq z uwagq Pana radnego Mariusza Rositiskiego. Czasami zapisanie w regulaminie 
oczywistych rzeczy ulatwia czytanie. 
Chciaibym poruszyk jeszcze j e d q  kwestiq. Dwa dni temu prowadzilem doid okywionq 
rozmowq z osobq handlujqca na targowisku. W zwipku z tym chciaibym zadad pytanie nie 
zwiqzane do korica z regulaminem targowiska. Osoba, kt6ra handluje na rynku, w rozmowie 
podnosila to, ke wzrosla opiata targowa, prowadzenie handlu na rynku staio siq nierentowne. 
Podnosila r6wniei jednq rzecz. Gdy jest namiot chroniqcy klientbw i jest stanowisko handlowe, 
gdzie sq ustawione skrzynki, zgodnie z ustaleniami, jekeli ta przestrzen jest zajqta wyiqcznie 
przez 4 osobq i uniemodliwia innej osobie rozstawienia wlasnych produkt6w do sprzedaiy, 
osoba musi zapiacik opiatq targowq za tq przestrzeri. Co w momencie, jeili ten namiot wychodzi 
na alejkq. Jest ona wsp6lna i urno8liwia tylko i wyiqcznie zrobienie zadaszenia. Czy w6wczas 
inkasent rowniek za zajqcie alejki, kt6ra jest przeznaczona na zadaszenie, rbwnied pobiera 
opiatq?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nu- intencjq bylo w s k d  osobom handlujqcym te rzeczy, kt6rych nie wolno robid na 
targowisku. Natomiast wobec takiego stanowiska Wojewody, opracujemy informacjq dla os6b 
handlujqcych czego nie wolno robik. 
Jezeli chodzi o opiate targowq, uchwaia Rady Miejskiej w sprawie opiaty targowej m6wi, ze 
za 12 m2 powierzchni zajqtej na targowisku miejskim, wysokoid opiaty wynosi 421 za m2. 
Powyzej 12 m2, stawka opiaty wynosi 6 zi za kaidy rozpocqty m2. 
Intencjq takiej uchwaly bylo ograniczenie powierzchni zajmowanej przez osoby handlujqce. 
Zgodnie z uchwaiq jest wyznaczony obszar targowiska i targowiskiem jest caly rynek. 
Przypadek, o ktbrym m6wii Pan radny Krzysztof Bohkowski nie dotyczy tego, ke namiot 
wychodzi na alejkq itd., tylko osoba ta ma dwa duke narnioty i chodzi o tq powierzchniq. 
Pobierajqcy opiatq ma udzielone wskazbwki i nie podchodzi do tego ai talc drastycznie, Be jeieli 
kt06 zrobil zadaszenie, kt6re wchodzi na alejkq, za 4 powierzchniq na pewno nie nalicza 
opiaty ." 



Radny Kqysztof Borikowski 
,,Jak wyglqda zajqtoid rynku? Czy mamy pehe oMozenie rynku, czy jest ono wystarczajqco 
duke czy tez raczej widzimy, Be handlujqcy wycofujq siq z handlu na rynku po wprowadzeniu 
oplaty?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Zawsze w Serocku jest 100% zajqtoici rynku w sezonie, tzn. od maja do polowy wrzeinia. 
W pozostalym okresie rynek nie jest w pelni wykorzystywany. Generalnie obsenvuje siq, nie 
tylko w Serocku, Be rynki tracq troche na zainteresowaniu kupujqcych." 

Radny K r ~ z t o f  Borikowski 
,,Pros%, aby monitorowad tq sytuacjq i w sytuacji, gdyby dzialo siq cod niepokojqcego, 
poinformowa6 odpowiedniq komisjq Rady czy tek podejmowa6 samodzielnie pewne dzialania, 
ktbre zapobiegnq sytuacji, Be rynek opustoszeje. 
Osoba handlujqca w rozmowie ze mnq zwracala uwagq, i e  gdy jest rozlozony parasol nad 
danym stoiskiem, nie jest wbwczas pobierana oplata targowa. Czy jest to prawda?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Liczyrny zajqte stanowisko a nie powierzchniq parasola." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 200/XXl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 
201 6r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie uchwalenia regulaminu okreilajqcego zasady handlu na 
targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 5). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,W najblikszym czasie odbqdzie siq konkurs na stanowiska dyrektorbw placbwek oiwiatowych 
na terenie gminy: 
- Dyrektora Samorqdowego Przedszkola im. Krasnala Halabaly w Serocku, 
- Dyrektora Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, 
- Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 
Jest proiba o wytypowanie przedstawiciela Rady Miejskiej do prac w komisji." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,, Proponujq, aby w komisji konkursowej opiniujqcej kandydatbw na dyrektora Przedszkola 
w Serocku i Gimnazjum w Serocku, Radq reprezentowal radny z Serocka, natomiast w komisji 
konkursowej opiniujqcej kandydatbw na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 
w Jadwisinie, bra1 udzial radny z obwodu tej szkoly. Do radnych wplywajq uwagi czy 
propozycje dotycqce ~ c j o n o w a n i a  danej szkoly." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,W zwiqzku z tym proponujq wyznaczyd do pracy w komisji konkursowej opiniujqcej 
kandydatbw na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Serocku i Dyrektora Gimnazjum 
w Serocku- Paniq Agnieszkq Oktaba. 
Czy wyraia Pani zgodq?" 



Radna Agnieszka Oktaba 
,,Wyraiam zgodq na pracq w komisji konkursowej ." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Do pracy w komisji konkursowej opiniujqcej kandydat6w na stanowisko Dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Jadwisinie proponujq Pana J6zefa Lutomirskiego." 

Przewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Czy wyraia Pan zgodq na pracq w komisji?" 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Wyraiam zgodq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie propozycje osdb wyznaczonych przez Radq do pracy w komisjach 
konkursowych. 

W glosowaniu 
Zaproponowane kandydatury os6b wyznaczonych do pracy w komisjach konkursowych zostaly 
przyjqte przez Radq Miejskq przy 12 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Przypomnq, ze jesteimy w trakcie ustalania terrninu i harmonogramu wyjazdowego 
posiedzenia Komisji w celu zapoznania siq z inwestycjami na terenie gminy." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Chcialbym zwrbcid siq do Paristwa z proibq o zwolanie sesji w dniu 23 maja. JeSli chodzi 
o wyjazdowe posiedzenie Komisji, proponowdbym termin w czerwcu. Moglibyimy zapoznad 
siq z inwestycjami wykonanymi i bqdqcymi w trakcie realizacji." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Proponujq wstqpny termin 3 czerwca organizacji wyjazdowego posiedzenia Komisji w celu 
zapoznania siq z inwestycjami gminnymi." 

Radny Krwsztof Borikowski 
,,Zglaszalem do Pana Przewodnicqcego wniosek z proibq o rozwaienie organizacji wyjazdu 
do partnerskiej gminy Dzierzonidw, gdzie funkcjonuje budzet obywatelski w celu zbierania 
doiwiadczen w tym zakresie. Moglaby to by6 dobra okazja do tego, zeby umocnid wspolpracq, 
w szczeg6lnoSci pod kqtem obchod6w 600-lecia Serocka." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Przyjqlem Q uwagq. Jest proSba o rozwaienie tej propozycji przez Pana Burmistrza." 

Radny Krzysztof Borikowski 
,, Wczoraj w mediach poj awila siq informacja dotycqca zanieczyszczenia Bugu. Mowiq o tym 
z tego wzglqdu, ze od okolo dw6ch tygodni intensywnie zbieram informacje odnoinie czystoici 
naszych w6d, m.in. w RZGW w Warszawie. Zlozylem rowniez inicjatywq uchwalodawczq 
w zakresie ochrony irodowiska. Chcialbym zapytaC innych radnych jakie jest ich stanowisko, 
aby w miesiqcach letnich w szerszym zakresie poruszyd wszelkie kwestie Srodowiskowe 
zwiqzane z na sq  gminq, rowniez z mozliwoSciq koordynacji czy lobbingu na rzecz pewnych 



dzialati, kt6re mogq dotyczyd innych gmin. Mam na mySli dzialania podejmowane przez 
Zwiqzek Gmin Zalewu Zegrzynskiego, ale r6wniez dzialania, kt6re mogq by6 rodzajem 
lobbingu na to, aby od gminy poprzez powiat, poprzez zwiqzek gmin wystrtpi6 do rqdu 
o podjqcie konkretnych dzialah w zakresie ochrony Srodowiska. Zdajq sobie sprawq z tego, ie 
sarni jako gmina nic nie uobimy. Chodzi o podjqcie realnych dzialah, kt6re spowodujq, ze 
Srodowisko bqdzie zdecydowanie czystsze. Proszq o inforrnacjq ze strony radnych czy jest 
mozliwe zorganizowanie spotkania np. w lipcu, podczas ktbrego zostalyby przedstawione 
bardziej szczegblowe inforrnacje w tym zakresie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,OsobiScie sugerowalbym, aby spr6bowaC zastanowid siq nad $ kwestiq na poziomie Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej i zdefiniowad te obszary, 
z ktbrymi chcemy siq zaponad i je om6wiC. Trzeba byloby zdefmiowaC co jest przedmiotem 
naszego zainteresowania, zaprosik przedstawicieli instytucji, kt6re mogq dostarczyt 
miarodajnej wiedzy w tej materii. W oparciu o to wyciqgnqt wnioski i sprobowad zastanowik 
siq nad tym kogo jeszcze wlqczy6 do tej dyskusji, z kim ewentualnie wystqpiC dalej. Moha  
byioby spr6bowak w taki spodb to poprowadziC." 

Radny Krgwztof Bonkowski 
,,Dwa obszary, ktbre zdefiniowalem w chwili obecnej to czystoi6 powietrza oraz zbiornik 
Jeziora Zegrzyriskiego i zwiqzane z tym ryzyko. Gdy pojawia siq wykwit sinic, zablokowana 
zostaje cala pl-, co stwarza realne tnrdnoSci dla mieszkahc6w i przedsiqbiorcbw, ktbrzy nie 
mogq korzystaC z plaiiy i Jeziora Zegrzyhkiego." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zobowiqzujq siq do tego, ke zastmwimy siq do jakich instytucji m o h a  byloby zaadresowak 
wystqpienie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zamknql XX sesjq 
Rady Miejskiej w Serocku o godz. 14.45. 
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