
Protokdi Nr 5/2016 
z X X l  sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 maja 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 13.30 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goscie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolbw z XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miqdzy 

sesjarni. 
5. Inforrnacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miqdzy sesjami. 
6 .  Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w forrnie 

dotacji dla Powiatu Legionowskiego. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pozyczki dhgoterminowej 

z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pozyczki dhgoterminowej 

z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025. 
1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 

i Gminy Serock w 2016 roku. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie odbioru odpadow komunalnych od 

wlaScicieli nieruchomoici, poloionych na terenie Miasta i Gminy Serock, na ktbrych 
nie zarnieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dornku letniskowego lub innej 
nieruchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSci 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli 
nieruchomoici. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie terminu, czqstotliwoici i trybu uiszczania 
oj$aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wlaicicieli nieruchomoSci na 
terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarqdzenia poboru oplaty, okreglenia inkasentbw 
i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miany studium uwarunkowh i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udzial6w w dzialce nr 46 polozonej 
w obrqbie 08 w Serocku. 



18. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nabycia dzialki nr 1814 polozonej w obrqbie 
17 w Serocku. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzed* dzidek nr 2014 i 2015 pdozonych 
w obrqbie 10 w Serocku. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedeiy dzidek nr 22113, 22114 i 22115 
pdozonych w obrqbie Borowa Gora gin. Serock. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialek nr 6219, 62/12, 62113, 
6211 4 i 6211 5 poloionych w obrqbie Skubianka gm. Serock. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie 
nieodplatnej sluiebnoici przesylu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej we wsi Borowa 
G6ra nazwy ul. Dereniowa. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Nowa Wiei 

nazwy. 
25. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze pdozonej we wsi Skubianka 

nazwy ul. Nektarynki. 
26. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy 

ul. Terainiejsza. 
27. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nanvy. 
28. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 

w dziedzinie sportu. 
29. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyr6ibienia za wysokie 

osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 
30. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej im. 

Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 
31. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 

z kontroli realizacji zadari statutowych Miejsko- Gminnego Zakiadu Wodociqgowego. 
32. Przedstawienie oceny zasobbw pomocy spolecznej w 201 5r. 
33. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu wsp6lpracy gminy Miasto i Gmina 

Serock z organizacjami pozarzqdowymi w roku 20 1 5. 
34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
35. Sprawy r6ibe. 
36. Zamkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXI sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powit& Pana 
Burmistrza, zastqpcq Burmistrza, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock, kierownikow referatow w Urzqdzie, kierownik6w i dyrektorow jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witarn serdecznie 
Pahstwa radnych. Szczeg6lnie serdecznie chciaibym powitad goici, kt6rym bqdziemy dzisiaj 
mieli zaszczyt wrqczyd wyr6ibienie i nagrody. W z w i e u  z tym chcialbyrn powitad Pana 
Miroslawa $wierczyhkiego, Mateusza Zalewskiego i Pana Tomasza Jaczyriskiego. 



Informujq, ze w sesji bierze udziai 12 radnych, co stanowi quorum, pmy ktorym Rada Miejska 
moze obradowad i podejmowad prawomocne uchwaly." 

Pnedstawienie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Pahstwo radni otrzymali porqdek obrad. Czy kt06 
z Pahstwa radnych chciaiby zglosid propozycje zmiany porqdku obrad? Nie widzq zgioszen 
z sali. 
Chciaibym zaproponowak zmianq do porzqdku obrad polegajqcq na zmianie kolejnoSci punktu 
28- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sportu jako punktu 3a oraz zmianie kolejnoSci punktu 29- Rozpatrzenie projektu 
uchwaiy w sprawie przynania wyrbibienia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu jako 
punktu 36. 
Chciaibym Pahstwu zaproponowad wprowadzenia dodatkowych punkt6w do porqdku obrad: 
- jako punkt 28- Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wyraienia zamiaru pozbawienia 
kategorii drogi gminnej poprzez wylqczenie jej czqSci z uzytkowania jako drogi publicznej, 
- jako punkt 29- Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zatwierdzenia wynik6w wybor6w 
do Rady Osiedla Zegrze." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie zaproponowane zmiany porqdku obrad." 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostaia przyjqta przy 12 glosach za- jednogiognie. 

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

W glosowaniu 
Porqdek obrad sesji zostal przyjety przy 12 giosach za- jednogioSnie. 

3. 
Przyjecie protokoldw z XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treSci protokoiow nie zgioszono iadnych uwag. Czy ktoS z Patistwa radnych chciaiby 
wnieSC uwagi do treSci protokoiu? Nie widzq zgioszen. W zwiqzku z powyzszym zgodnie 
z zapisami statutowymi, protokoiy zostaiy przyjqte bez uwag." 



3a. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sportu 

3 b. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyr6inienia za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sportu 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Rada Miejska ma kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie przyznawania nagrod 
i wyrbinien za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu i kultury. 
Co roku stararny siq wyluskad z iycia spolecznego takie osoby, takie przyklady, ktbre sq 
najbardziej inspirujqce, kt6re pokazujq, Be moina, kt6re dajq dowod na to, ze przy ogrornnym 
zaangaiowaniu, jakie siq wklada w swoje zamilowania, w swojq pasjq iyciowq, i e  daje to 
doskonale efekty. Jest to r6wniei dla nas wyrbinienie, i e  moiemy co roku z takimi osobami 
siq spotkad, podkreilid, Be to doceniamy, i e  jest to r6wniez bogactwo, ktorym siq cieszymy 
i ze jest to dorobek calej naszej wspolnoty. Jest mi niezmiernie milo, ze mozemy przejsd do 
podejmowania decyzji w tym zakresie. 
Kandydatury do nagrody i wyrbinienia zostaly zgloszone i zaprezentowane podczas 
posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu. W zwiqzku z tym poproszq Przewodnicqcego 
Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o krdtkie zaprezentowanie sylwetek os6b nagrodzonych 
i wyrbinionych. 
Mamy niezwykle utalentowanego zawodnika mlodego pokolenia, kt6ry zdobyl Mistrzostwo 
Mazowsza w tenisie stolowym. Slyszalem od ludzi, kt6rych znam, i e  to nasz maly lokalny 
Grubba. Wiem, i e  podczas Grand Prix Polski Mateusz Zalewski zajql 13 miejsce. Jest osobq, 
z kt6rej wszyscy bardzo siq cieszymy. Nawet na terenie tak malej gminy moina spr6bowad 
mierzyd siq z takim talentem, prowadzid go i promowad. Wiem, ze przed nim wyzwania, ale 
chcieliSmy w tym momencie pokazad Ciebie Mateuszu jako wz6r dla innych, pokazak, ze 
niezaleinie od wieku moina to co siq robi, robid naprawdq dobrze i byd wzorem dla innych. 
Druga osoba, kt6rej kandydaturq dzisiaj rozpatrujemy to Pan Miroslaw ~wiercz~liski. Jest to 
czlowiek, kt6ry pojawil siq w obszarze sportu niedawno. Zaproszony do wsp6lpracy z pienvsq 
druiynq Sokola Serock i innymi rocznikami, wszedl w to naprawdq w znakomity spos6b. 
Zaangaiowal siq w pelni, jest tak naprawdq na kaie zawolanie, robi to zupelnie 
bezinteresownie. Wspomaga tq dzialalnoS6, rozw6j sportu. Jest niezwykle pozytecznq osobq. 
Jest kierownikiem druiyny, ale rbwnoczegnie wykonuje szereg prac spolecznych, kt6re 
w funkcjonujqcym stowarzyszeniu sq niezbqdne i jak wspornnialem wczeiniej robi to zupelnie 
bezinteresownie. Chcemy pokazaC, ze jest to postawa godna dladowania, w czasach, 
w ktorych merkantylizm to oglqdanie siq za kaidq zlot6wkq w zamian za to co pr6bujemy 
zrobiC, jest godne pochwaly i wyeksponowania. " 

Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosiriski 
,,Wnioski o przyznanie nagrody i wyrbinienia zglosilem ja, Komisja wnioski te zaakceptowala, 
powstal projekt uchwaly, ktdry zostal pozytywnie zaopiniowany podczas wspolnego 
posiedzenia Komisji. Marny dw6ch kandydatdw. 
Mateusz Zalewski to tenisista stolowy, ktbry jest w czol6wce Polski, jeidzi na turnieje Grand 
Prix Polski organizowane przez Polski Zwiqzek Tenisa Stolowego. Plasuje siq w czol6wce na 
miejscach od I do VI. Wygrywa r6inego rodzaju turnieje og6lnopolskie. Zdobyl Mistrzostwo 
Mazowsza w kategorii i a k .  R6wniei w starszych kategoriach wiekowych zdobywa czolowe 
lokaty. Jest to bardzo dobra promocja naszej gminy poprzez sport. Jest to sport doid popularny- 
sport olimpij ski. 



Pan Miroslaw ~wiercz~nski jest kierownikiem druiyny Sok6l Serock, prowadzi stronq 
internetowq Sokola Serock oraz stronq internetowq gimnazjum w Serocku. Zawsze jest chqtny 
do pomocy we wszelkich dzialaniach podejmowanych przez OBrodek Sportu i Rekreacji, Klub 
Sportowy Sokol Serock czy szkolq. Bqde bardzo zadowolony, jezeli Pan Miroslaw 
Swierczyriski zostanie wydkniony, poniew& takich ludzi trzeba wyrbiniaC i pokazywat." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Podczas wsp6lnego posiedzenia stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie przyznania 
nagrody za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu oraz projekt uchwaly w sprawie przyznania 
wyroaienia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu zostaly rozpatrzone i zaopiniowane 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwale Nr 201/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
20 16 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu dla Mateusza 
Zalewskiego w wysokoSci 1.000~1. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 4). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 202/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
20 16 r. w sprawie przyznania wyroknienia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu w postaci 
statuetki dla Pana Miroslawa $wierczynskiego. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 5). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Decyzjq Burmistrza nagrodq za wysokie osiqgniqcia sportu otrzymal Pan Tomasz Jaczynski. 
Jest to osoba, kt6ra od najmlodszych lat jest zwizpzana ze sportowym Srodowiskiem serockim. 
Wieloletni zawodnik Sokola Serock, zawodnik Polonii Warszawa. Na chwilq obecnq jest 
pracownikiem OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, koordynatorem gminnym sportu, 
rowniez cenionym trenerem, kt6ry prowadzi druiynq UKS Sok61 Serock oraz Sok61 OSiR 
Serock rocznik 2000, spod kt6rego rqki wychodq dobrze uksztaitowani i Swiadomi swoich 
wartoSci zawodnicy. Jest to osoba, kt6ra jest w stanie wiele p rzekad  i to w tej misji jest 
najcenniejsze. Z pasjq realizuje swoje zamilowania, wyzwania i jako wsp6lnota samorqdowa, 
jako mieszkaticy tej gminy z radoSciq stwierdzamy, Ze jest tego namacalny efekt. Dzisiaj 
nagroda przyznana przez Pana Burmistrza jest skrornnym, ale godnym podkreileniem 
i wyroinieniem tego faktu i tych zaslug. Podobnie jak w przypadku dwbch poprzednich 
kandydatow, tak i w tym przypadku jako Rada Miejska chcieligmy wyraziC uznanie 
i zadowolenie z tego, i e  moiemy w tak godny spos6b tq dotychczasowq dzialalnoSC 
podsumowa6. Skierujq slowa do wszystkich nagrodzonych i wyr6inionych- mamy nadziejq, ze 
ten etap, to wyr6inienie bqdzie motywacjq do dalszej wygzonej pracy z korzySciq i dla Pan6w 
i dla naszej wspolnoty . Bardzo serdecznie dziqkujq za ten zaszczyt." 

(Nastepnie Przewodniczqcy Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock wreczyli 
nagrode dla Mateusza Zalewskiego i Tomasza Jaczyfiskiego oraz wyrdinienie w postaci 
statuetki dla Mirostawa $wierczyriskiego). 



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

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil pisma, ktbre wplynqly do Rady Miejskiej w okresie miqdzy sesjarni 
(zalqcznik nr 6) : 

LP. 

1. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Odpowiedz na zapytanie radnego Krzysztofa 
Serock Bobkowskiego w zakresie kosztbw zirnowego 

utrzymania dr6g i chodnikbw gminnych w sezonie 
zimowym 20 1 51201 6 

3. Wojewoda Mazowiecki Rozstrzygniqcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 
niewainosci w czqSci uchwaly Nr 185/XVIII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w 
sprawie przyjqcia programu opieki nad zwierzgtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci 
zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 

4. Burmistrz Miasta i Gminy Pismo kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Serock Wsi dotycqce funkcjonowania izb rolniczych 

5. Pismo dotyczqce drogi grninnej w Nowej Wsi (ul. 
Ogrody) 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Pismo z proSbq o wynaczenie przedstawiciela Rady 
Serock Miejskiej do prac w komisjach konkursowych 

wylaniajzjcych kandydata na stanowiska kierownicze 
w plac6wkach oSwiatowych 

7. Pismo z proSbq o miejszenie stawki oplaty targowej 
8. Burmistrz Miasta i Gminy Odpowiedi na wniosek radnego Krzysztofa 

Serock Bolikowskiego dotycqcy podlqczenia budynkow 
wielorodzinnych przy ul. Pultuskiej w Serocku do 
sieci gazowej 

9. Pismo dotycqce oplat za czynsz i C.O. w bloku przy 
ul. Pukuskiej 17B w Serocku 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy 
Serock Miasta i Gminy Serock z organizacjami 

pozarzqdowymi w 201 5r. 
11. Kierownik OSrodka Ocena zasob6w pomocy spolecnej za 201 5 rok 

Pomocy Spolecnej 
12. Przewodnicqcy Rady Uchwala Rady Gminy Zaluski w sprawie poparcia dla 

Gminy Zaluski podzialu statystycnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego 

1 3. Przewodniczqca Rady Stanowisko Rady Powiatu Losickiego w sprawie 
Powiatu Losickiego podzidu Wojewbdztwa Mazowieckiego na dwie 

jednostki statystyczne NUTS 2, bez m i a n  w podziale 
adrninistracyjnym na poziomie wojew6dztw 

Wnioskodawca 

Przewodniczqcy Rady 
Miasta Ciechandw 

Tre$C pisma 

Uchwala Rady Miasta Ciechanow w sprawie podzialu 
statystycnego Wojewodztwa Mazowieckiego 



14. Radny Krzysztof Wniosek o organizacjq szkolenia dla radnych w 
Bohkowski zakresie obshgi Biuletynu Informacji Publicznej 

1 5. Radny Krzysztof Zapytanie dotycqce kwestii odzyskiwania przez 
Bolikowski gminq Miasto i Gmina Serock podatku VAT 

16. Radny Mariusz Rosinski Wniosek dotycqcy liczby nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach prowadzonych przez gminq Miasto i 
Gmina Serock, jak r6wniei przedstawienia 
kwartalnych sprawozdaii dotycqcych monitorowania 
i ewaluacji programu zdrowotnego- szczepien 
ochronnych przeciwko grypie w latach 20 151201 6 

17. Burmistrz Miasta i Gminy Pismo w sprawie przekazania projekt6w uchwal na 
Serock sesj q 

18. Burmistrz Miasta i Gminy Pismo kierowane do Wojewody Mazowieckiego 
Serock dotycqce miany przedstawiciela Wojewody w 

skiadzie Rady Spolecznej SPZOZ 
1 9. Przewodnicqc y Rady Uchwala Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w 

Powiatu w Makowie sprawie zajqcia stanowiska dotycqcego podzidu 
Mazowieckim statystycnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,JesteSmy w trakcie wielu uroczystoSci i imprez z w i ~ y c h  z obchodami Swiqta Patrona 
Serocka Sw. Wojciecha, jak rowniek wydarzeniami na terenie powiatu czy tez innych grnin. 
Szczeg6lnie serdecznie chciaiem podziqkowad za mo8liwoSd wziecia udziaiu w uroczystoki 
135-lecia Ochotniczej Straiy Pohmej w Serocku zorganizowanej przy okazji Gminnego Dnia 
Straiaka, kt6ra w piqkny spos6b zgromadziia wszystkich druh6w i druhny z tereny gminy, 
oczywiScie z udzialem przedstawicieli powiatu, w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Byl r6wnie8 piqkny historyczny pienviastek zwiqzany z odnowieniem Swiqcen historycznego 
sztandaru z 1901 r. Jeszcze raz chciaiem podziqkowad za pozytywne emocje z tym zwipme, 
ale tei oczywiScie podziqkowa6 wszystkim osobom zaangaiowanym w organizacjq tej piqknej 
uroczystoSci, jak r6wniez wszystkich pozostaiych wydarzen na terenie Miasta i Gminy Serock. 
Chciaiem odwolad siq do smutnego wydarzenia, kt6rego byliSmy w gronie wielu radnych 
wsp6lnymi uczestnikami. Zmarla koleianka radna z poprzednich kadencji- Pani Ewa 
Moczydlowska, kt6rq mieliimy zaszczyt odprowadzid w ostatniej drodze. Poproszq Paiistwa 
o uczczenie pamiqci Pani Ewy Moczydiowskiej minutq ciszy. Dziqkujq." 

Informacja Burmistna Miasta i Gminy Serock o dzialalno5ci miqdzy sesjami 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Przekazalem Paiistwu radnym i Paiistwu soitysom dosy6 obszerny material dotycqcy 
dzialalnoici miqdzy sesjami. StaraliSmy siq zarnieSci6 w wykazie informacji wszystko to czym 
urzqdnicy na przestrzeni ostatnich tygodni, dni siq zajmowali (zalqcznik nr 7). 
Koniec kwietnia i maj to okres, w kt6rym odbywalo siq wiele uroczystoSci. Kwiecien 
zaczqliSmy bardziej donioSle- rocznica katynska, rocznica smolenska. Nastepnie uroczysta 
sesja zwizpna z obchodami Patrona Serocka Sw. Wojciecha. 
Mialem okazjq i przyjernnoS6 na zaproszenie OSP z Woli Kielpinskiej bra6 udzial 
w uroczystoSci poSwiqconej patronowi s t r W 6 w ,  za co serdecznie dziqkujq. Jak wspornnial 
Pan Przewodnicqcy byliSmy wsp6lorganizatorami Gminnego Dnia Straiaka, polqczonego 
z piqknyrn jubileuszem 135- lecia OSP Serock. Jest to jedna z najstarszych straky ogniowych. 
Dzisiaj przed stra2akami, nie tylko zawodowymi, ale r6wnie2 ochotnikami paiistwo stawia 



nowe zadania. Moina by rzec, i e  ochrona przeciwpoiarowa czy niesienie pomocy w razie 
nieszczqScia jest tylko jednym z zadari, jakie majq do wykonania strakacy. Cieszy, ze kaidego 
roku mokemy poprawiak wyposaienie strazak6w, mozemy wyposaiak ich w sprzqt, i e  mokemy 
dokonywak nowych zakup6w, ale r6wniez mozemy dochodzik do porozumienia i te 
najwainiejsze potrzeby zaspakajak. Odbyly siq Powiatowe Obchody Swiqta Sw. Floriana, 
w kt6rych mialem przyjemnoSC reprezentowak gminq. 
Patistwo radni, szczegolnie poprzedniej kadencji, nie raz otrzymywali informacje 0dn0.'$nie 
naszego sporu, ktdry wykroczyyl poza granice tej gminy, nie jest tylko sporem lokalnym. 
M6wimy o oSwietleniu obwodnicy. Sp6r ten prowadzimy od lat. Zbli-y siq do zakonczenia 
tego sporu. Mamy zawarte i podpisane poronunienie, jeSli chodzi o bie3ce rozliczanie za 
oSwietlenie na obwodnicy. W ramach tego poromienia nasze argumenty w duiej czqSci 
zostaly wysluchane. Z drugiej strony, to wszystko co bylo przed poromieniem, jest na 
najlepszej drodze do zawarcia umowy. W ostatni piqtek odbyla siq sprawa sqdowa, gdzie 
obydwie strony przedstawily w sqdzie zawarte za kulisami poromienie. Chodzi o to, czy sqd 
r6wniez podziela zdanie, 2e takie porozurnienie moina zawrzek. Wszystko sprowadza siq do 
zawarcia ugody. 
W Polsce jest prowadzona akcja zwiqzana z okreSlaniem miejsc niebezpiecznych. Odbywajq 
siq debaty z przedstawicielami spolecnoSci lokalnych. Na wniosek Policji kilka dni temu 
zorganizowaliSmy takie spotkanie. ZaprosiliSmy przede wszystkim Paristwa soltys6w, byla 
dosyC duia frekwencja. MySlq, ze bylo to dobre forum wymiany poglqdow, stanowisk, 
rozmaitych problemow. Przy tej okazji mieliSmy r6wniez spotkanie z soltysami, gdzie 
wymieniliimy waine informacje na linii Urqd- Paristwo sohysi." 

6. 
Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Stanisla w Kr~yczkowski 
, , M a  zapytanie do Pana Burmistrza. W zwi- z tym, ze uzyskalem informacjq, ze 
orzeczenie w sprawie zasiedzenia drogi w kierunku Gutciw jest korzystne dla gminy, chcialbym 
zapytak jakie sq plany Urzqdu dotycqce dokonczenia asfaltowania tej drogi? Sprawa ta ciqgnie 
siq od kilku lat i zawsze by1 podnoszony argument, ze grnina nie jest wlaScicielem tej drogi. 
Chodzi o budowq ronda na skrzyzowaniu w Szadkach. Pan Burmistrz przedstawial informacjq, 
ke odbyyl siq audyt bezpieczenstwa w ruch drogowym na terenie gminy Serock. Miayly zostac 
podjqte dzialania zastqpcze- naki,  Swiatla itd. Na razie nic siq nie dzieje. Zbliia siq sezon letni, 
nasilenie ruchu, znowu bqdq nieszczqicia. Zwracam siq do Pana Burmistrza z proSbq o podjqcie 
dzialah w tym temacie." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Chcialbym zlozyk pisemnq interpelacjq do Pana Burmistrza dotyczqcq podjqcia dzidah 
w zakresie poprawy dostqpnoSci do sieci internetowej oraz wyposaienia szk61 w sprzqt 
komputerowy ." (zalqcznik nr 8). 

7. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wystqpujemy do Pahstwa z projektem uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na rok 2016 na prowadzenie przedszkola 
specjalnego. Planowana kwota dotacji wynosi 9.300~1. Pomoc zostanie rozliczona na koniec 



roku i bqdzie stanowila r6inicq pomiqdzy faktycnymi kosztarni utrzymania dziecka 
w przedszkolu a czqSciq subwencji oswiatowej, ktbrq otrzymuje Powiat Legionowski. 
W ubieglym roku nie zachodzila potrzeba udzielania tego rodzaju pomocy, poniewai koszty 
prowadzenia przedszkola byly nizsze niz otrzymana subwencja oSwiatowa. Z terenu gminy 
Serock do przedszkola specjalnego uczqszcza 2 dzieci." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie udzielenia 
pomocy finansowe w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku zostal 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 203/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
201 6 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w forrnie dotacji dla Powiatu Legionowskiego 
w 201 6 roku. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloSnie (Aqcn ik  nr 9). 

(naposiedzenie sesji przyby! radny Wlodzimierz Skoikiewicz). 

8. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie zaciqgniecia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Om6wiq jednoczeinie dwa projekt uchwal. Gmina zlozyla w tym roku wnioski 
o dofinansowanie ze Srodk6w unijnych na realizacjq okreSlonych zadan inwestycyjnych. 
Jednakke w zwiqzku z przedhjqcq siq procedurq rozpatrywania tych wnioskbw, powstanq 
oszczqdnoSci na niekt6rych zadaniach. PostanowiliSmy przesunqd realizacjq tych zadh  na lata 
nastqpne, natomiast do realizacji na 2016r. przesunqd zadania, ktbre moglibySmy zrealizowad 
z dochodbw wlasnych gminy w tym roku. Jednym z elementbw sq dwie proponowane uchwaly. 
W uchwale budzetowej na 2016r. planowaliSmy, ze deficyt budzetowy zostanie pokryty 
obligacjami i wolnymi Srodkarni, jakie gmina wypracowala w roku ubieglym. Jednakie istnieje 
mozliwoiC zamiany obligacji komunalnych na uruchomione pozyczki z Wojewbdzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oprocentowanie dla 
gminy bqdzie wynosilo 2% w stosunku rocnym. Ponadto gmina po splacie 50% zaciqgniqtej 
pozyczki i spelnieniu okreilonych warunk6w bqdzie mogla siq ubiegad o czqSciowe umorzenie 
poiyczki w wysokodci do 30% kwoty wnioskowanej poiyczki. 
Planujemy zaciqgnqd poQczki na nastqpuj qce zadania: 
- Poprawa efektywnoici energetycznej budynku Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli 
Kielpiriskiej - w kwocie 304.300~1, 
-Poprawa efektywnoici energetycznej na terenie gminy w miejscowoiciach Marynino, 
Stanislawowo, Skubianka, Jachranka, Zablocie- w kwocie 300.000zl. 
Splata pokyczek bqdzie nastqpowad w latach 2017-2024, gdzie rok 2016 bqdzie rokiem 
karencj i ." 



Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie zaciqgniqcia 
pozyczki dlugoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 204/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
20 16 r. w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dhgoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. zadania Poprawa efektywnoici 
energetycznej budynku Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej - w kwocie 
304.300~2). 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 10). 

9. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniecia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie zaciqgniqcia 
pozyczki dlugoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 205/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie zaciqgniqcia pozyczki dlugoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotyczy zadania Poprawa 
efektywnoici energetycznej na terenie grniny w miejscowoiciach Marynino, Stanislawowo, 
Skubianka, Jachranka, ZaMocie- w kwocie 300.000A). 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 11). 

10. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Poproszq Paniq Skarbnik o lqcne om6wienie projektu uchwaly w sprawie miany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz projektu 
uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 20 16 roku." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Rozpocznq od om6wienia projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie 
Miasta i Gminy Serock w 20 16 roku. Proponujemy zwiqkszenie dochodbw o kwotq 1 16.000~1 
oraz wydatkbw o kwotq 443.000zl. Skutkiem tych zmian bqdzie zwiqkszenie deficytu o kwotq 
326.000~1, kt6ry czqiciowo zostanie pokryty z wolnych irodkbw, jakie gmina wypracowala 
w latach ubieglych. Ponadto zmieniarny finansowanie deficytu czqiciowo z emisji obligacji 



komunalnych i przeznaczamy Srodki w wysoko$ci 600.000zl na zaciqiqcie pokyczki 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
JeBeli chodzi o zmiany po stronie dochodbw, gmina otrzymala Srodki w wysokoSci 10.000zl 
z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie organizacji Swiqta Patrona Serocka 
Sw. Wojciecha. UzyskaliSmy wyisze wpiywy z tytulu zwrotu koszt6w upornnien- jest to kwota 
16.000zl. Grnina otrzymala zwrot koszt6w z Wojew6dztwa Mazowieckiego w wysokoSci 
5.41221 za udzial w targach turystycznych K d  Gospodyn Wiejskich. W ubieglym roku gmina 
rozliczala siq ze Srodk6w unijnych- zadanie ,,Rozbudowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej 
w Serocku" realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Ostatni 
wniosek nie zostal jeszcze sprawdzony i rozliczony w roku ubieglym. W zwiqzku z tym 
rozliczenie to nastqpilo dopier0 w tym roku. Kwota 49.57421 wplynpla jui  na konto gminy. 
JeSli chodzi o wydatki, przekazujemy do Centrum Kultury i Czytelnictwa Srodki otrzymane 
z Powiatu Legionowskiego na wsparcie organizacji Swiqta Patrona Serocka Sw. Wojciecha. 
Ponadto planujemy zabezpieczenie Srodk6w w kwocie 15.000zl na fhkcjonowanie sluib 
ponadnormatywnych. Wprowadzamy Srodki stanowiqce pomoc finansowq dla Powiatu 
Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego w kwocie 9.30021. 
SygnalizowaliSmy P a f ~ t w  wczeSniej, ze marny zabezpieczone nie w pelni Srodki na 
fbnkcjonowanie przedszkoli niepublicznych na terenie gminy, jak rbwniez Srodki stanowiqce 
koszty zwiqzme z uczqszczaniem dzieci bqdqcych mieszkahcami gminy Serock do przedszkoli 
publicznych i niepublicznych poloionych poza terenem gminy. W zwi@u z tym planujemy 
zwiqkszyk Srodki o lqcznq kwotq 200.000~1. Zwiqkszamy r6wniei plan finansowy w Miejsko- 
Grninnym Zakladzie Gospodarki Komunalnej o ponad 260.000zl z przemaczeniem na remonty 
dr6g oraz zakup szaletu miejskiego. 
JeSli chodzi o projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 2016-2025, kwota dlugu nie zmienia siq. Zmieniamy jedynie sposdb 
fmansowania i dokonujemy zmian na zadaniach inwestycyjnych." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 zostal 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod gglsowanie uchwalq Nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 
20 1 6-2025. 

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

11. 
Rozpatnenie projektu uchwaIy w sprawie wprowadzenia zmian w budizecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia 
zmian w budkecie Miasta i Grniny Serock w 2016 roku zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod giosowanie uchwdq Nr 207lXXV2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie wprowadzenia zrnian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zaiqcznik nr 13). 

12. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od wlaicicieli 
nieruchomoici, poloionych na terenie Miasta i Gminy Serock, na kt6rych nie zamieszkujq 
mieszkaricy a powstajq odpady komunalne 

Kierownik Referatu O ~ R ~ L  ~ n n a  Kamola 
,,W zwi&u ze zmianq ustawy o utrzymaniu czystoici i porzqdku w grninach, Rada Miejska 
moie obj@ obowiqzkiem oplaty ryczdtowej nieruchornoici dzialkowe na terenie grniny. Do 
tej pory dzialkowicze byli objqci gminnym systemem odbioru odpad6w komunalnych i byli 
zakwalifikowani jako mieszkahcy gminy. Dzidkowicze deklarowali w jakich miesiqcach 
przebywajq na dzialkach i za te miesiqce wnosili oplatq. W chwili obecnej jest moiliwoid 
objqcia nieruchornoici, na kt6rych znajdujq siq domki letniskowe lub inne nieruchomoici 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- sportowe, oplatz+ ryczakowg W zwi&u z powyiszym 
proponujemy Pahstwu projekt uchwaly w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od 
wlaicicieli nieruchornoici, poloionych na terenie Miasta i Gminy Serock, na ktorych nie 
zarnieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwdy w sprawie odbioru odpad6w 
komunalnych od widcicieli nieruchomoici, polozonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na 
kt6rych nie zamieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne zostal rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Radny Slawomir Osiwata 
,,Czy posiadamy rozeznanie jakie to sq tereny, na kt6rych nie zarnieszkujq mieszkahcy 
a powstajq odpady komunalne. Rozumiem, ze sq to tereny, na ktbrych nikt nie zamieszkuje, na 
ktbrych nie ma iadnych domk6w letniskowych, sq tylko przenaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjne, majq swoich wlaicicieli i uwaiamy, 
ie z tych teren6w r6wniei nalezy pobiera6 optate. Jakie to sq tereny? Ile jest takich 
przypadkbw? Jeili miaioby to tylko slukyd temu, o czym przed chwilq powiedziala Pani 
Kierownik, ze do tej pory rnieliSmy system, i e  wlaiciciel dzialki rekreacyjnej deklarowal 
w jakich miesiqcach przebywa na dzidce i za te miesiqce wnosil oplatq, poniew& wytwarzd 
odpady, kt6re musialy by6 odbierane. Natomiast jeili nie chcemy j& wierzyd tym deklaracjom, 
rozumiem, i e  albo jest to zbyt duiy wysilek dla grniny, ieby sprawdzad czy deklaracje sq 
wladciwie zioione czy nie sq zaniiane, czy te2: chcemy wprowadzid oplatq ryczaltowq, kt6ra 
dla mnie kojarzy siq z podatkiem. Jeili ktoi z czegoS nie korzysta, nie wytwarza odpadbw, 
a ma tylko zaplaci6 za caly rok $ sarnq stawkq, kt6ra obowiqzuje wszystkich, uwaiam to za 
kolejnq forrnq podatku." 

Radny Krwsztof Borikowski 
,,Chcialbym zapytad o system pobierania oplat. Rozumiem, ke jest to ryczah i kaidy wldciciel 
nieruchomoici, na kt6rej najdujq siq domki letniskowe lub inne niemchomoici 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe bqdzie zobowiqzany do ponoszenia 



oplaty, niezaleinie od tego czy przebywa na nieruchomoSci czy nie przebywa. Rozumiem, ie 
wynika to z tego, ze bardzo d u o  deklaracji bylo nie bylo skladanych lub dane zawarte 
w deklaracjach nie odzwierciedlaly stanu faktycznego. Rozumiem r6wnie8, ie jest to 
pozytywna odpowiedi na wczeSniej skladane przeze mnie wnioski zwiqzane 
z zanieczyszczaniem las6w poprzez gromadzenie tam odpad6w komunalnych." 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Projekt uchwaly dotyczy wldcicieli nieruchomoici polozonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne. Chodzi 
o nieruchomoSci, na kt6rych najdujq siq domki letniskowe lub inne nieruchomoSci 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Osoby te zamieszkujq na tych 
nieruchomoSciach czasowo. W zwiqzku z tym, ie ustawa daje moBliwoSC ustalenia kwoty 
zryczaltowanej, proponujemy Pahstwu, aby taka uchwalq przyjqe. Dzisiaj system gospodarki 
odpadami jest doSC uszczelniony i wydaje siq, 8e wszystko powinno by6 na loo%, to jednak na 
terenach leinych nadal znajdujemy dzikie wysypiska Smieci itd. Na dzien dzisiejszy jest okolo 
2700 nieruchomoSci letniskowych. Deklaracje zlozylo okolo 21 00 wladcicieli przedmiotowych 
nieruchomofci. Czqsto jest tak, be deklaracje sq tak wypelnione, ze wynika z nich, ke na dzialce 
przebywa tylko 1 osoba przez miesiqc, natomiast w rzeczywistoSci jest inaczej." 

Radny Siawomir Osiwaia 
,,Projekt uchwaly w 5 1 ust. 1 wyrainie stanowi ,,Postanawia siq o odbieraniu odpad6w 
komunalnych od wlaicicieli nieruchomoSci polotonych na trenie Miasta i Gminy Serock, na 
kt6rych nie zamieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne." Dla mnie slowo nie 
zamieszkujq nie jest rdwnonaczne ze slowem nie przebywajq. Natomiast rommiem, ze jeSli 
zamieszkujq, to majq tam miejsce zameldowania bqdi tek sq ujqci w spisie wyborc6w 
i wskazujq jako miejsce zamieszkania dzi* letniskowq. Wtedy jest to dla mnie osoba 
zarnieszkujqca. 
Natomiast w $ 2  ust. 2 jest mowa, ze ,,Uchwala dotyczy wlaicicieli nieruchomoSci, polodonych 
na terenie Miasta i Gminy Serock, na ktbrych najdujq siq dornki letniskowe lub inne 
nieruchomoici wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe." 
Od tych os6b r6wnie8 bqdq pobierane oplaty z tego tylko tytulu, ze majq nieruchomoSC 
wykorzystywanq na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, na kt6rej nie znajdujq siq domki 
letniskowe." 

Kierownik Referatu O$R~L Anna Kamola 
,,W dotychczasowym systemie dzialkowicze byli ujqci jako mieszkahcy, by1 to ,,spos6b" na 
dzialkowicz6w. MySleliSmy, ze bqdzie to dobre ronviqzanie, ze dzialkowicze bqdq deklarowaC 
miesiqce, w kt6rych przebywajq na dzialkach. Zmienila siq ustawa i daje radzie mozliwoSC 
objqcia nieruchomoici dzialkowych ryczaltem. Jest to prostszy sposob i bardziej uczciwy. 
Gmina ma obowiqzek objecia systemem odbioru odpad6w komunalnych wszystkich 
nieruchomoSci, na kt6rych zamieszkujq mieszkahcy. Natomiast, jeSli chodzi o dzialkowicz6w, 
nie mozemy ich traktowd jako osoby zarnieszkujqce. W zwiqzku z tym jest przygotowany 
projekt uchwaly, zgodnie z kt6rym rada postanawia o objqciu systemem odbioru odpad6w 
komunalnych nieruchomoSci niezamieszkalych, w tym nieruchomoSci dzialkowych. 
W $2 w ust. 2 doprecyzowujemy, zgodnie z ustawq, jakich nieruchomoSci to dotyczy- 
nieruchomoici, na ktorych znajdujq siq domki letniskowe lub inne nieruchomoSci 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Moze to by6 dzialka zabudowana 
domkiem letniskowym lub dzialka wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, np. 
kt03 rozbije narniot na tej nieruchomoSci czy postawi przyczepq kempingowq i bqdzie 
przebywal na tej nieruchomoSci. Jest to traktowane jako nieruchomoSC wykorzystywana na cele 



rekreacyjno- wypoczynkowe. Chodzi tylko o tego rodzaju nieruchomogci- zabudowane 
domkiem letniskowym lub inne nieruchomoSci wykorzystywane na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Z tregci uchwaly nie wynika, ze bqdq ponoszone oplaty. Jest tylko zapis, 2e postanawia siq 
o odbieraniu odpadow komunalnych. 
Czy mamy rozeznanie ile tego rodzaju teren6w znajduje siq na terenie gminy?" 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Na terenie gminy jest okolo 2700 nieruchomogci dzialkowych, z czego okolo 21 00 wldcicieli 
tych nieruchomo4ci zloiylo deklaracje o odbiorze odpad6w komunalnych." 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,Jest to uchwala intencyjna. Jezeli chcemy objqk systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi r6wniez nieruchornoici wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
lub na ktdrych znajdujq siq dornki letniskowe, Rada Miejska powinna w pienvszej kolejnogci 
tego rodzaju uchwalq przyj$. W dalszej kolejnogci porzqku obrad sesji sq uchwaly regulujqce 
kwestie oplaty ryczaltowej od nieruchomoSci wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Proponujq Paristwu zmianq redakcyjnq w $1 ust.2 uchwaly. Zapis brzmi: ,,Uchwala dotyczy 
wtaicicieli nieruchomoici, potoionych nu terenie Miasta i Gminy Serock, nu ktbrych znajdujq 
sif domki Ietniskowe lub inne nieruchornoici wykorzyswane nu cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe. " Wydaje mi siq, ze zarniast ,,inne9' powinno by6 ,,innych" oraz zamiast 
,,wykorzystywane" powinno by6 ,,wykorzystywanych". Zapis brzrnialby ,, Uchwala dotyczy 
wiaicicieli nieruchomoici, poloionych nu terenie Miasta i Gminy Serock, nu Mrych znajdujq 
sig domki Ietniskowe lub innych nieruchornoici wykorzystywanych nu cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe. " Proszq o przeanalizowanie tej propozycji zmiany." 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,Uwaga w tym zakresie jest sluszna. W ten sam sposdb brzmi zapis ustawowy." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy zapis uchwaly naleky interpretowak w ten sposbb, ze wszystkie tereny przeznaczone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjne, niezaleinie 
od tego czy sq zabudowane czy niezabudowane, posiadajqce swoich wla4cicieli, bqdq objqte 
oplata, ryczaltowq?" 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Chodzi tylko o nieruchomoSci wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Jeili 
kt04 posiada dzialkq, kt6ra w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest 
przeznaczona jako teren rekreacyjny, natomiast na tej dzialce nie przebywa i nie powstajq tam 
odpady komunalne, dzialka ta nie bqdzie obci@ona oplatq." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zrniane w fj 1 ust. 2 polegajqcq na zmianie zapisu , , h e  nieruchomoici 
wykorzystywane" na ,,innych nieruchomogci wykorzystywanych". 



W glosowaniu 
Poprawka zostaia przyjqta przy 12 glosach za i 1 giosie wstrzymujwym. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwalq Nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od wlaicicieli nieruchomoSci, polozonych 
na terenie Miasta i Grniny Serock, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaricy a powstajq odpady 
komunalne wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 11 giosach za, 1 giosie przeciw i 1 giosie wstrzymujqcym 
(zalqcznik nr 1 4). 

13. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

Kierownik Rejeratu O$R~L Anna Kamola 
,,Projekt uchwaiy okreila wysokoSC ryczaitowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomoici wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe. ~redniq rocznq iloSC odpad6w powstajqcych na 
nieruchomoiciach dzialkowych ustalamy na 5 pojemnik6w o pojemnoici 120 litr6w. Na tej 
podstawie ustaliliimy ryczaitowq stawkq opiaty w wysokoici 100zi za rok (jeili odpady sq 
zbierane i odbierane w sposbb selektywny) oraz 20021 za rok (jeWi odpady nie sq zbierane 
i odbierane w spos6b selektywny)." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu staiych Komisji Rady do projektu uchwaiy w sprawie ustalenia 
ryczaitowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dornku 
letniskowego lub innej nieruchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 
proponuje siq nastqpujqce zmiany: 

1. W § 1 w ust. 3 Komisja zaproponowala zmianq polegajqcq na zwiqkszeniu liczby 
pojemnikbw, na podstawie ktbrych ustala siq 4redniq rocznq iloiC odpadbw 
powstajqcych na nieruchomoici. 
Proponowany zapis ,,Sredniq rocznq iloik odpaddw powstajqcych nu 
nieruchomoiciach, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sig na 6 pojemnikdw 
o pojemnoici 120 litrdw. " 

2. W $ 1 w ust. 5 Komisja zaproponowaia zwiqkszenie ryc&owej stawki opiaty z kwoty 
100,0021 na kwotg 120,0021. 
Proponowany zapis: ,,Ustala sig ryczaltowq stawkf oplaty, o ktdrej mowa w ust. 1, 
w wysokoici 120,0021 za rok, jeteli odpady sq zbierane i odbierane w sposdb 
selektywny. " 

3. W 1 w ust. 6 Komisja zaproponowaia zwiqkszenie ryczaitowej stawki opiaty z kwoty 
200,0021 na kwotf 240,0021. 
Proponowany zapis: ,,Ustala sig wyiszq ryczaltowq stawkf opiaty, o ktdrej mowa 
w ust. 1, w wysokoSci 240,OOzl za rok, jeieli odpady nie sq zbierane i odbierane 
w sposdb selektywny. " 



Proponuje r6wnieZ w tytule uchwaly zarnieniC zapis ,, innej nieruchomokci wykorzystywane na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe " na zapis ,, innych nieruchomokci wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe. " 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Ustalajqc wysokoiC ryczaltu dla dzialkowiczbw chcieliimy, aby ten ryczalt nie by1 zbyt 
dotkliwy dla dzialkowicz6w. Stqd tei ustaliliimy Bredniq rocznq iloik odpadbw na 
5 pojemnikow o pojemnoBci 120 litrbw, aby roczna oplata dla dzialkowiczbw wyniosla 10021. 
lub 20021. Gminy sqsiednie ustalajq wyiszq oplatq ryczaltowq za rok od domku letniskowego 
i przyjmujq szacunki, zgodnie z kt6ryrni irednia roczna iloiC odpad6w zostala ustalona na 
6 pojemnik6w o pojemnoici 120 litr6w. 
Do ogblnej masy wliczamy wszystkie rodzaje odpadbw powstajqcych na nieruchomoici, w tym 
odpady biodegradowalne, ktbre na dzialkach powstajq w bardzo duiych iloiciach. Dane sq 
szacunkowe. Nie jest regulq, ze na kaidej dzialce bqdzie powstawalo duke odpad6w 
biodegradowalnych, ale moina przyjqC, Be na dzialkach powstaje duio odpad6w. Myilq, Be 
6 pojemnik6w w rocznej oplacie rycdowej  jest iloiciq optymalnq." 

Radny Krwszto f Bohko wski 
,,Chcialbym zapytak o sankcje w przypadku osoby, ktbra generuje wiqcej odpadbw na 
nieruchomoBci bqd8 teB nie zloByfa deklaracji. Jakie uprawnienia w tym zakresie bqdzie 
posiadala Strai Miejska, keby upomniek czy karat takie osoby? 
Proszq, aby przy wdraianiu tego systemu skoordynowak pewne dzialania ze Str* Miejskq 
w zakresie dzialalnoici informacyjnej pro Brodowiskowej, tzn., aby poinformowak rbwniei 
o sankcjach, kt6re mogq siq pojawiC, a ktdre zakladam, bqdq bardziej dotkliwe nik np. nie 
zlokenie deklaracji." 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Jeili chodzi o sankcje, w przypadku niezlokenia deklaracji bqdi podania w deklaracji 
nieprawdziwych danych, po weryfikacji dokonanej przez pracownikbw Referatu Finansowo- 
BudBetowego, wysylane sq upomnienia, zawiadomienia i oplata jest egzekwowana. Podobne 
dzialania bedq podjqte w przypadku dzialkowicz6w. 
Zamysl infonnacyjny jest taki, i e  wysylamy do wszystkich wldcicieli nieruchomoici 
dzialkowych pismo z informacjq, i e  zostajq objqci obowiqzkiem oplaty ryczaltowej, 
wyjdniamy z czego ten obowipk  wynika. Do pisma ddqczamy wz6r deklaracji. Myilimy, 
ze odzew bqdzie duiy, chok na pewno nie 100%. Do osdb, kt6re nie zloM deklaracji bqdq 
wysylane upomnienia." 

Radny Krwztof Borikowski 
,,Koszty zwi-e z wyslaniem listem poleconym informacji do wla4cicieli nieruchomoici 
dzialkowych bqdq wysokie. Czy nie lepiej byloby przewidzieC pewne dzialania informacyjne 
i sankcyjne przez S t r a  Miejskq. Rozumiem, Be pracownicy Referatu Finansowo- Budzetowego 
bqdq windykowak naleinoici. Jakie narzqdzia bqdzie posiadala Strai Miejska, aby ukarak 
osobq, ktbra nie Aoiyla deklaracji lub podala nieprawdziwe dane. Chodzi o to, aby Strai 
Miejska miala moiliwoiC sprawdzenia czy na danej nieruchomoici faktycznie przebywajq 
mieszkhcy czy nie i czy powstajq na niej odpady komunalne oraz nalokenia kary, ktbra bqdzie 
bardziej dotkliwa nii niezloienie deklaracji." 



Kierownik Referatu O$R~L Anna Kamola 
,,Wiaiciciel nieruchomoSci dziaikowej bqdzie musial zlozyk deklaracjq. Nie bqdzie miai innego 
wyboru, chyba ke nieruchomoS6 nie bqdzie wykorzystywana na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe. 
Do tej pory dziaikowicze mieli prawo wyboru- albo deklarowali siq do naszego systemu albo 
mieli podpisane indywidualne umowy na odbior odpad6w komunalnych. Nie jest tak, ie 600 
os6b, kt6re nie jest zdeklarowanych w systemie gminnyrn nie piaci za odbi6r odpad6w. 
WiqkszoSk tych nieruchomoSci posiada indywidualne umowy na odbi6r odpad6w. 
Weryfikujemy to na bieiqco. Od przedsiqbiorc6w zajmujqcych siq odbiorem odpad6w 
komunalnych otrzymujemy wykaz urnow zawartych z wiaicicielami nieruchomoSci 
dziaikowych." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Do tej pory ustawa o utrzyrnaniu czystoSci i porqdku w gminach wskazywaia, ze opiatq za 
odbi6r odpad6w komunalnych mokna obcimk tylko wldcicieli nieruchomoSci zamieszkaiych, 
czyli gospodarstwa domowe. Nie dawaia moi!liwoSci objqcia tyrn systemem wiaScicieli 
nieruchomoSci dzialkowych. MieliSmy kilka tysiqcy wiaicicieli nieruchomoSci, kt6rzy co 
miesiqc wpiacali po 10 zi od osoby do gminy na poczet gospodarki odpadami komunalnymi. 
MieliSmy r6wniek 2700 zinwentaryzowanych dziaikowicz6w, kt6rzy wypeiniali deklaracjq 
i wpisywali, he na dzialce przebywa tylko 1 osoba przez miesiqc, co bylo niezgodne ze stanem 
faktycznym. Do tej pory mieszkaricy stali ponosili koszty w tym zakresie. To co robimy dzisiaj 
polega na tym, ke odciqhmy staiych mieszkanc6w z tych koszt6w. W zwiqku z tyrn 
niezaleinie czy wia4ciciel nieruchomoSci dziaikowej przebywa na niej miesiqc czy d h e j ,  ma 
obowiqzek uiszczenia rocznej opiaty ryczahowej. Bqdzie to stanowiio rekompensatq 
przynajmniej czqSk poniesionych do tej pory wydatk6w. Samoqdy na wszelkich mokliwych 
piaszczyznach wystqpowaiy o zmianq przepis6w, aby dab mozliwoSC bardziej solidarnego 
obciqbmia wlaicicieli nieruchomoSci. Fakt, ze obywatel miai obowiqzek ziozenia deklaracji, 
nie skutkowai tym, ze wypeinii deklaracje w spos6b rzetelny. Nie ma narzqdzia, aby sprawdzik 
czy kaidy z 2700 wiaicicieli nieruchomoSci przebywa na dziaice w kaidy weekend i ile os6b 
przebywa na tej dziaice. Byl to system nieszczelny i nieefektywny. Dzisiaj idziemy w takim 
kierunku, aby wszyscy solidarnie skiadali siq na koszty zwiqzane z gospodarkq odpadami 
komunalnymi. 
Proszq zauwaiyk, ke nie jest tak, ze jeSli wiaiciciel nieruchomoSci nie zlozy deklaracji, to od 
razu jedzie tam strainik i wrqcza mandat. Sq inne metody administracyjne, aby widciciela 
nieruchomoSci przymusid do ziozenia deklaracji." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Czy mamy zbilansowane, jakie sq przychody z tytuiu wpiat za odbi6r odpad6w komunalnych 
na podstawie zio8onych deklaracji a jaka bqdzie wysokoSC przychod6w w przypadku 
wprowadzenia opiaty ryczaitowej?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,W roku 2015 dochody za odbi6r odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci 
dziaikowych wyniosly okolo 150.000~1. W przypadku opiaty ryczaitowej nalezy pomnozyC 
liczbq nieruchomoSci dziaikowych, tj. 2700 x 12021 (stawka zaproponowana przez Radq 
Miejskq), bqdzie to kwota 324.000~1, a wiqc kwota dwukrotnie wyksza. Nie wszyscy wpiacajq 
deklarowanq kwotq." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,JeSli chodzi o propozycjq Pana Wiceprzewodnicqcego J6zefa Lutomirskiego dotycqcq 
dokonania korekty w tytule uchwaly, jest to niekompatybilne z cytatem z ustawy. Z jednej 
strony ustawodawca m6wi o nieruchomoSciach z dornkarni letniskowymi lub innych 
nieruchomoBciach. Natomiast, jeBli dochodzi o wyliczenia stawki, odnosi siq do domku 
letniskowego i innej nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 
Propozycja Pana Wiceprzewodnicqcego jest jak najbardziej zasadna, jednak w Bwietle zapisu 
ustawowego nie mozemy tej zmiany dokonak." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,W zwizpku z powyzszym wycofujq wniosek o zmianq tytulu uchwaly." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Poddal pod glosowanie zmianq w § 1 ust. 3 polegajqcq na zwiqkszeniu liczby pojemnik6w, na 
podstawie kt6rych ustala siq Bredniq rocznq ilo4C odpad6w powstajqcych na nieruchomoBci. 
Proponowany zapis ,,~redniq rocznq iloic? odpaddw powstajqcych na nieruchomoSciach, 
o ktdrych mowa w ust. I ustala sig na dpojemnikdw opojemnoJci 120 litrdw."' 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie zmiarq w 5 1 w ust. 5 polegajqcq na zwiqkszeniu rycdtowej stawki 
opiaty z kwoty 100,0021 na kwotg 120,0021. 
Proponowany zapis:,, Ustala sig ryczattowq stawkq opiaty, o ktdrej mowa w ust. I ,  w wysokoici 
120,OOzi za rok, jeteli odpady sq zbierane i odbierane w sposdb selektywny. " 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq w§ 1 w ust. 6 polegajqcq na zwiqkszeniu ryczaltowej stawki 
oplaty z kwoty 200,0021 na kwotg 240,OOzL 
Proponowany zapis: ,,Ustala sig wyiszg ryczaltowq stawkg opiaty, o ktdrej mowa w ust. I ,  
w wysokoici 240,0021 za rok, jeieli odpady nie sq zbierane i odbierane w sposdb selektywny. " 

W glosowaniu 
Poprawka zostala przyjqta przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwale Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od dornku letniskowego lub innej nieruchomoSci wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe wraz z przyjqtymi nianami. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjeta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 15). 



14. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej pnez wlaicicieli nieruchomoici 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Przed sesjq Paristwo radni otrzymaliScie poprawiony projekt uchwaly. Jest to spowodowane 
uwagami, kt6re do projektu uchwaly zglosila Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Do tej pory obowiqzuje uchwala w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla mieszkaric6w gminy. 
W zwiqzku z objqciem ryczaltem przez Radq Miejskg nieruchomoSci dzialkowych, naleky 
wprowadzid odrqbny wz6r deklaracji dla nieruchomoSci dzialkowych. Zalqcznik nr 1 do 
projektu uchwaiy stanowi wz6r deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wldcicieli nieruchomoSci zamieszkalych na terenie Miasta 
i Gminy Serock. Natomiast wz6r deklaracji skiadanej przez wldcicieli nieruchomoSci, na 
kt6rych znajdujq siq domki letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych jedynie 
przez czqSC roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, okreSla zaiqcznik nr 2 do projektu 
uchwaly. 
Projekt uchwaly zawiera zapis umozliwiajqcy wlaScicielom nieruchomoSci zloienie deklaracji 
za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej. W dotychczasowej uchwale takiego zapisu nie 
bylo, poniewak nie bylo to wymagane. Jednak w zwiqzku ze zmianq ustawy o utrzymaniu 
czystoSci i porzqdku w gminach, musimy opisaC w jaki spos6b wldciciel nieruchomoSci moze 
zlozyd deklaracjq za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Uwagi zgloszone do projektu uchwaiy przez RIO dotycq tego, ze nie ma obowiqzku podania 
przyczyn ziozenia korekty deklaracji. Zmienila siq w ustawa- Ordynacja podatkowa. Do ko6ca 
roku 201%. nalekalo wskazad przyczynq zlozenia deklaracji. W chwili obecnej nie ma takiego 
obowiqzku. W zwiqzku z tym nalezy wykreSliC punkt A. 1 oraz A.2 we wzorze deklaracji. 
W punkcie 3. Okoliczno4ci powodujqce obowiqzek zloienia deklaracji byiy wpisane trzy 
warianty: pienvsza deklaracja, korekta deklaracji oraz deklaracja zmieniajqca (nowa). 
UznaliSmy, ze wariant- deklaracja zmieniajqca (nowa) moie wprowadd mieszkaric6w w M-qd. 
W zwiqzku z tym proponujemy pozostawienie dwoch wariantbw: deklaracja oraz korekta 
deklaracj i. 
W punkcie J- wykreilamy zapis w punkcie ,,44. OSwiadczam, i e  sq mi znane przepisy Kodeksu 
karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoSciq." Do tej pory w tregci 
deklaracji taki zapis byl umieszczany. Pojawily siq wyroki. Regionalna Izba Obrachunkowa 
r6wniez potwierdza tq tezq, ze takie pouczenie moze byC, ale nie ogwiadczenie, poniewai nie 
kaidy obywatel musi w danym momencie zaglqdad do ustawy. Musi zloiyd dane zgodne 
z prawdq, a my jesteSmy od weryfikacji danych wpisanych do deklaracji. OczywiScie zmiany 
te odnosq siq do dw6ch wzorow deklaracji." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokodci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez 
wldcicieli nieruchomoSci zostai rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmiany do projektu uchwaly zaprezentowane przez Paniq Skarbnik. 

W glosowaniu 
Poprawki zostaly przyjqte przy 12 glosach za i 1 giosie wstrzymujqcyrn. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 210/XXI/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wladcicieli nieruchomoSci wraz z przyjqtymi zmianami. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym ( A q c n i k  nr 16). 

15. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie terminu, czqstotliwohci i trybu uiszczania 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pnez wlahcicieli nieruchomohci na 
terenie Miasta i Gminy Serock oraz zanqdzenia poboru oplaty, okrehlenia inkasent6w 
i wysokohci wynagrodzenia za inkaso 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Projekt uchwaly okreila spos6b dokonywania oplat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Terminy sq dostosowane do terminow oplacania podatkow lokalnych. 
Chcialabym zaproponowak Phstwu wprowadzenie w § 1 w ust. 1 poprawki polegajqcej na 
dodaniu w drugim wersie po sformulowaniu ,,na ktorych zamieszkujq mieszkhcy" zapisu 
,,w lqcznej wysokoici za 3 miesiqce". Proponowany zapis brzmialby: ,, Oplata za 
gospodarowanie opadami komunalnymi wnoszona przez w!as'cicieli nieruchomos'ci, nu ktdrych 
zamieszkujq mieszkahcy, w lqcznej wysokos'ci za 3 miesiqce, z gdry raz nu kwarta!, bez 
wezwania, w nastgpujqcych terminach. " 
Oplata moze by6 dokonywana na rachunek bankowy Urzqdu, w kasie Urzqdu bqdi w drodze 
inkasa przez soltys6w. Zgodnie z ustawq okreilamy wysokoSC wynagrodzenia za inkaso- 
proponujemy stawkq, ktora do tej pory byla naliczana, tj. 15% od zebranej kwoty." 

Wiceprze wodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie terminu, 
czqstotliwoici i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi przez 
wlaicicieli nieruchomoici na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarzqdzenia poboru oplaty, 
okreSlenia inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Podczas wspdlnego posiedzenia stalych Komisji Rady zadalem Pani Skarbnik pytanie 
dotycqce realizacji proponowanej uchwaly. Jak Paristwo zamierzacie realizowak uchwalq 
poprzez inkasentow? Zgodnie z uchwalq inkasenci mogq przyjmowab oplatq w momencie 
powstania naleinoici oplaty przez caly okres, tj. przez caly rok. Jak zamierzacie Paristwo 
umozliwik inkasentom realizacjq proponowanej uchwaly?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Ustawa o utrzymaniu czystoSci i porqdku w gminach wyrahie wskamje co powinna 
zawierai uchwala rady gminy. Zgodnie z art. 61 ww. ustawy ,,Rada gminy, w drodze uchwaty, 
moie zarzqdzii pobbr opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczyi inkasentdw i okreSliC wysokoit wynagrodzenia za inkuso." 
GdybySmy dokladnie okreSlili zasady rozliczania i przekazywania kwitariuszy- drukow 
icislego zarachowania, przekroczylibySmy kompetencje rady gminy. Takie zapisy znajdq swoje 
odzwierciedlenie w zarzqheniu Burmistrza, kt6re bqdzie okreilalo zasady poboru podatk6w 



i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W najblikszym czasie zostanie ono 
przekazane Pahstwu soitysom." 

Wicepnewodnicqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Jekeli chodzi o rnieszkahc6w, zgodnie z proponowanq uchwaiq, soitys bqdzie miai obowipek 
przyjvia naleknoici, niezaleinie od mmgizenia Pana Burmistrza. Uchwaia jest aktem prawa 
miejscowego i obowiqzuje inkasent6w, ktorych w drodze uchwaly wynaczarny." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Pob6r oplaty powinien nastqpowad przed terminem, tj. w granicach 15. Do tej pory 
rozdawaliimy kwitariusze dla Pahstwa soitys6w okoio 5 dni wczegniej. W zarqdzeniu 
okreSlimy wczeSniejszy termin pobrania kwitariuszy, poniewai; mamy od Pahstwa sygnaiy, ze 
jeili chodzi o dzialki letniskowe, osoby te mogq by6 wczeSniej na swojej nieruchomoSci n i B  15. 
OkreSlimy tutaj wczeSniejszy termin i sohys bedzie m6gl dokonywaC poboru opiaty. Ponadto 
musimy wziqC pod uwagq zastosowanie ordynacji podatkowej, -------- ktdra okreSla konkretne - terminy 
-pobrrm iroziiczaniaoprmy~~~E1~~6qdZiFt~isane z dokiadnymi terminami." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Nie mogq siq do kofica zgodziC z wypowiedziq Pani Skarbnik. Uchwala jest aktem prawa 
miejscowego, natomiast zarqdzenie nie moze byd sprzeczne z uchwaiq. W uchwale nie jest 
okreglony termin od do, tylko jest okreSlony termin do 15. WlaSciciel nieruchomoSci moke 
przyjSC do inkasenta np. 3 miesiqce wczeSniej i wnieSC opiatq. Inkasent ma obowiqzek przyjqC 
tq opiatq. Natomiast inkasenci nie majq mozliwoSci technicznych do przyjqcia opiaty. Uw-, 
ze powinnigcie Patistwo wprowadzid zmiany do projektu uchwaiy bqdz te8 zabezpieczyd 
inkasentom mo8liwoSC przyjqcia. Onaczaioby to, Be kwitariusze nie mogiyby by6 wydawane 
soltysom 5 dni przed terminem poboru podatku czy opiaty, tylko w momencie kiedy naleinoS6 
bqdzie obowipywaia." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jekli podatnik przychodzi do Pahstwa wczeSniej, oczywigcie powinniScie Pahstwo 
nastqpnego dnia odprowadzid pobranq opiate. Do tej pory nie wydawaliSmy Pahstwu wczeSniej 
druk6w Scislego zarachowania. W zarqdzeniu bqdziemy starali siq dostosowaC terminy 
wczeSniejsze. Poza tym jest mozliwoSC wpiaty opiaty w kasie Urzqdu lub na rachunek 
bankowy. Uw-, ke w momencie, jeSli soitys nie ma druk6w Scislego zarachowania, nie 
powinien przyjmowaC opiaty." 

------- 
---- 

XaXnySZawomzFiwala 
,,Kt0 i w jaki spos6b bqdzie pobieral opiate od os6b ujqtych w $1 ust.2? Wszystko to o czym 
mowil Pan Wiceprzewodnicqcy dotyczy os6b zamieszkalych na terenie gminy, o kt6rych 
mowa w $ 1 ust. 1. Moje pytanie dotyczy dzialkowicz6w." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wszystkie osoby, kt6re nie sq mieszkahcami stabmi, sq zobowiqzane z g6ry do 15 marca 
wnieSC caiq opiatq." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Jest wskazany termin uiszczenia opiaty, natomiast nie ma wskazanego sposobu uiszczania 
oplaty. Czy inkasent ma prawo przyjmowat oplatq od dziaikowicz6w? Nie ma zapisu 
w uchwale, kt6ry reguluje spos6b uiszczania opiaty przez wlaicicieli dzialek." 



Skarbnik Monika Ordak 
,,Pan radny ma racjq. W zwiqzku z tym prosq o dodanie w $1 ust. 4, ust.5 i ust. 6 po slowie 
,,ust. 1" zapisu ,, i ust. 2". 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq polegajqcq na dodaniu w 5 1 w ust. 1 dodaniu w drugim wersie 
po sformulowaniu ,,na ktorych zamieszkujq mieszkaticy" zapisu ,,w lqcznej wysokoici za 
3 miesiqce". Proponowany zapis brzmi: ,, Optata za gospodarowanie opadami komunalnymi 
wnoszona przez wlaicicieli nieruchomodci, nu ktbrych zamieszkujq mieszkahcy, w tqcznej 
wysokos'ci za 3 miesiqce, z gciry raz na kwartat bez wemania, w nastgpujqcych terminach. " 

W glosowaniu 
Poprawka zostda przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie poprawkq polegajqcq na dodaniu w 5 1 ust. 4, ust.5 i ust. 6 po slowie 
,,ust. 1 " zapisu ,, i ust. 2". 

W glosowaniu 
Poprawka zostda przyjqta przy 13 glosach za - jednoglognie. 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddal pod gl-osowanie uchwalq Nr 21 l/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie terminu, cz~stotliwo4ci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie 
odpadarni komunalnymi przez wldcicieli nieruchomo6ci na terenie Miasta i Gminy Serock 
oraz zarqdzenia poboru oplaty, okreilenia inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso 
wraz z przyjqtymi poprawkami. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 17). 

(Przerwa). 

(Po przerwie). 

16. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Rada Miejska na sesji w dniu 24 lutego 201 5r. podjela uchwalq o przystqpieniu do zrniany 
studiurn uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 
Spowodowane to bylo wnioskiem wldciciela nieruchomo6ci. Zmiana ta dotyczy tylko 
i wylqcznie obrqbu Jachranka i konkretnych dzialek ewidencyjnych wymienionych w uchwale. 
Zmiana polega na dostosowaniu studium do potrzeb inwestycyjnych wldciciela dzialek. Jest 
to powiqzane z ujqciem w6d geotermalnych i wykorzystanie tych w6d do budowy tqini 
i basen6w z wodarni geotermalnymi oraz oirodka leczniczo- rehabilitacyjnego. W obecnie 
obowipjqcym studium brak bylo mozliwoSci realizacji tego typu zarnierzen inwestycyjnych. 
Przeprowadzono analizq stopnia zgodnoici przewidywanych rozwiqzah i ustalono, ze 
ewentualne zarnierzenia nie mogq by6 realizowane przy ustaleniach obecnego studium. Wobec 



tego przystqpiono do wylonienia wykonawcy i nastqpnie przeprowadzono calq procedure 
zwiqzanq ze zmianq studiurn. Przedmiotowa zmiana studium wymaga uaktualnienia tych 
zapis6w w podstawowym dokumencie w zakresie dotycqcym wylqcznie zdefiniowanego 
obszaru zmiany. Projekt studium wraz z prognoq oddzialywania na Srodowisko zostal 
wyloiony do publicznego wglqdu w dniach od 10 lutego 20 16r. do 4 marca 201 6r. W dniu 23 
lutego 201 6r zostala przeprowadzona dyskusja publiczna dotyczqca projektu studium. Do dnia 
29 marca 201 6r. moina bylo skladaC uwagi do projektu studium. W wyznaczonym terminie nie 
wplynqly iadne uwagi. Przy sporqdzaniu studium zapewniono mokliwoSC udziah 
spoleczenstwa w postqpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko 
realizacji zmiany studium. W zwipku z tym podano do publicznej wiadomoici informacjq 
o przystqpieniu do sporqdzenia studium, o moiliwo4ci skladania wniosk6w i uwag, jak 
rdwnie2 o mohliwoSci zapoznania siq z niezbqdnq dokumentacjq. Po podaniu powyhszej 
informacji nie wplynql &den wniosek dotycqcy problematyki Srodowiskowej. 
UzyskaliSmy pozytywnq opiniq Regionalnego Dyrektora Ochrony ~rodowiska w Warszawie 
oraz Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie. Stopien 
szczegdlowoSci i zakres informacji zawartych w prognozie oddzialywania na Srodowisko zostal 
uzgodniony przez te organy. 
W zwipku z tym, i e  prace nad zmianq studium przeciqgnqly siq do 201 6r., proszq o dokonanie 
zmiany redakcyjnej polegajqcej na zmianie w treSci zalqcznika do uchwaly zapisu ,,zmiana 
201 5 " na ,, zmiana 201 6 ". 
Dodatkowo proszq o uwzglednienie nastqpujqcych zmian w zalqczniku do projektu uchwaly: 
- str. 5- w wykazie miejscowoSci i iloSci os6b przy miejscowoici Jachranka przy liczbie 
ludnoSci jest dopisane, he stan nu dzieli 30.06.201 5r. wynosi 789 osdb. 
- str. 43- zostala uaktualniona liczba mieszkahc6w w miejscowoSci Jachranka (stan nu dzieli 
30.06.201 5r. wynosi 789 osdb). 
- str. 55- uaktualnione zostaly uchwaly w sprawie miejscowych plandw zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowo4ci Jachranka: ,, 3)Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujqcy Jachrankg, Izbicg, Dosin, Skubiankg- sekcja C, Uchwala Nr 
433/XL VIII.2014 z dnia 31 marca 201 4r., Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego poz. 51 67 
z 21.05.201 4r. " 
- str. 58- dodany zostal zapis: ,, Zmiana studium nie spowoduje istotnych zmian w strukturze 
przestrzennej calej gminy oraz w przeznaczeniu terendw. Teren objety zmianq jest czgiciowo 
zabudowany i zalesiony. Zmiana dotyczy rozszerzenia Jirnkcji zawartej w obowiqzujqcym 
miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz zmiany wskainikdw i parametrbw 
zabudowy. Z uwagi na powyisze nie dokonuje sig bilansu terenu, o ktdrym mowa w art. 10 ust. 
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. " 
-str. 61- 62- dodany zostal zapis: 
,,STREFA 1.3. 
Strefa obiektdw turystycznych i rekreacyjno- sportowych, jak: hotele, obiekty sportowe i 
rekreacyjne, obiekty gastronomii, kultury, rozrywki, handlu detalicznego. 
Postuluje siq urzqdzenie obszaru jako miasteczku wodnego z basenami z wodqpodgrzewanq, z 
wykorzystaniem odwiertu wody geotermalnej oraz z urzqdzeniami rekreacyjnymi, sportowymi 
i towarzyszqcymi, jak szatnie, sanitariaty, rbwniei o proJilu balneoklimatycznym, 
wykorzystujqcego wlas'ciwoici lecznicze, rehabilitacyjne i rekreacyjne wdd termalnych. 
W strefe dopuszeta sig: nieucieliwe uslugi. 
Wyklucza sig: 

obiekry produkcyjne, handlu hurtowego, baz, skladdw, magazyndw, rzemiosla i i l u g  
uciqiliwych oraz wielkopowierzchniowe (powyiej 2000 m powierzchni uiytkowej) 
obiekty handlowe, inne uiytkowanie generujqce duiy ruch ciqikiego transportu 
samochodowego. 



Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 
Maksymalna wysokof 6 zabudowy: 25 m 
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% 
Minimalna powierzchnia noworworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowyrn planie. 
Bilans terenu dla strejj 1.3: 
Tereny przeznaczone pod zabudowg 12 ha. " 

- str. 63- dodany zostal zapis: 
,, STREFA WS 
Strefa wbdpowierzchniowych frddlqdowych. 
Dopuszcza sig: tymczasowe obiekty budowlane, obiekty sportowe zwiqzane ze sportem i 
rekreacjq wodng kqpieliska oraz obiekty zwiqzane z transportem wodnym, 
Wykluczenia: zmiana linii brzegowej ciekdw, za wyjqtkiem zmian wynikajqcych z robdt 
regulacyjnych. 
Bilans terenu dla strejj WS: 
Tereny przeznaczone pod zabudowg 26ha. " 

- str. 74- dodano zapis: ,,Nu terenie objgtym zmianq studium wystgpujq obszary szczeg6lnego 
zagroienia powodziq. " 

Wicepnewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie miany studiurn 
uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock zostal 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie przedstawione autopoprawki do zalqcznika do projektu uchwaly. 

W glosowaniu 
Poprawki zostaly przyjqte przy 13 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 212KXIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie miany  studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z przyjetymi mianarni. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjeta przy 13 glosach za- jednoglohie (zalqcznik nr 18). 

17. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie nabycia udziaMw w dzialce nr 46 poloionej 
w obrqbie 08 w Serocku 

Kiero wnik Referatu GP Cezary P a r ~ c h o  wski 
,,Projekt uchwaly dotyczy nabycia piqciu udzia16w po 1/25 czqici niemchomoici oznaczonej 
jako dzialka nr 46 polozonej w obrqbie 08 w Serocku. Dzialka ma powierzchnie 9 693m2. Jest 
to historyczne wzgorze ,,BarbarkaV. WczeSniej gmina nabyla czqSC udzialow, pozostalo do 
nabycia piqC udzialow. Decyzja w sprawie wykupu tych udzialow byla przedmiotem dyskusji 
w 201 1r. Zostal sporzqdzony operat, zgodnie z kt6rym rzeczoznawca wycenil te udzialy na 
kwotq 108.077~1. W ubieglym roku zostaly wznowione negocjacje z wlaicicielem czqici 



nieruchomoSci, zosta4a wynegocjowana cena 80.000~4, co daje 41,27241 lm2. PodpisaliSmy 
wstqpne poromienie." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nabycia udzid6w 
w dzidce nr 46 polozonej w obrqbie 08 w Serocku zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod g4osowanie uchwdq Nr 213/XXIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie nabycia udzialow w dzia4ce nr 46 po4ozonej w obrqbie 08 w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 19). 

18. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 1814 poloikonej w obrqbie 17 
w Serocku 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Projekt uchwdy dotyczy nieodplatnego nabycia na wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock 
dzialki nr 1814 o powierzchni 75m2. NieruchomoSC powsta4a z podzia4u pod poszerzenie drogi- 
ul. Hubickiego, kt6ry zostal wykonany w 1997r. W6wczas przepisy stanowily, he 
nieruchomoici wydzielone pod poszerzenie drogi przechodzq na wlasnoSC gminy. Jednak 
orzeczenie Sqdu Najwyzszego m6wi4o o tym, ze dotyczy to tylko now0 wybudowanych drog. 
W zwiqzku z tym, ze ta dzialka byla wydzielona na poszerzenie drogi, nie przeszla z mocy 
prawa na wlasnoSC gminy. 
W zwiqzku z tym, ze droga ta zosta4a ju2 urqdzona, gmina nie by4a zainteresowana nabyciem 
tej nieruchomoSci za okreSlonq kwotq. ZaproponowaliSmy w4&cicielowi nieruchomogci, ke 
gmina przejmie tq dzidkq nieodplatnie. Po wielu negocjacjach w4aSciciel wyrazil zgodq i zloiy4 
wniosek o nieodplatne przejqcie na wtasnoSC gminy przedmiotowej dzidki." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu sta4ych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nabycia dzidki 
nr 1814 polozonej w obrqbie 17 w Serocku zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Podda4 pod g4osowanie uchwalq Nr 2 14/XX1/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
201 6 r. w sprawie nabycia dzialki nr 1814 polozonej w obrqbie 17 w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloSnie (za4qcznik nr 20). 

19. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie spnedaky dzialek nr 2014 i 2015 polotonych 
w obrebie 10 w Serocku 

Kierownik Referatu GP Cezary Paqychowski 
,,NieruchomoSci majdujq siq w okolicach wieky telekomunikacyjnej. NieruchomoSC miala 
powierzchniq ponad 7 hektarow i byia przedrniotem obrad Rady Miejskiej, w 2001r. Rada 



Miejska podjqia uchwalq w sprawie sprzedaiy nieruchomoSci. Jednak przetargi, kt6re siq 
wowczas odbyly nie przyniosky rezultatbw. W ubieglym roku zostal uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z kt6rym czqS6 tej nieruchomoSci jest 
przeznaczona na poszerzenie dr6g publicznych. W zwiqzku z tym zleciliimy podzial 
i wydzieliliimy dwie nieruchomoSci. Dzialka nr 2014 pdoiona jest na terenie zabudowy uslug 
turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej, natomiast dzialka nr 2015 jest poloiona w cqSci 
na terenie zabudowy uslug turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej, w czqici na terenie 
zadrzewien i zakrzewien oraz w czqSci las6w i zalesieh, w czqSci Srodkowej dzialki znajdujq 
siq bagna. Rzeczoznawca majqtkowy wycenil dzialkq nr 2015 o powierzchni 3,7 142 ha na kwotq 
493.00021, natomiast dzialkq nr 2014 o powierzchni 3,5185 ha na kwotq 1.151.000~1." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie sprzedaky dzialek 
nr 2014 i 2015 polozonych w obrqbie 10 w Serocku zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Radny KrWszfof Bohkowski 
,,Skqd wynika podzial na dwie nieruchomoSci? Czy by1 analizowany podziai nieruchomoSci na 
mniejsze dzialki? Byk moke potencjalnie zwiqkszyloby to wart046 nieruchomoSci. 
Rozurniem, ie jest to aktualizacja decyzji Rady Miejskiej z 2001r. ze wzglqdu na wydzielenie 
dodatkowych obszarbw na poszerzenie dr6g publicmych. 
Czy jest inwestor zainteresowany zakupem tych nieruchomoSci?" 

Kierownik Referatu GP Cezary Parqychowski 
,,JeSli chodzi o podzial nieruchomoSci, wynika on z rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, oddziela funkcje poszczeg6lnych terenbw. 
OdnoSnie inwestora, zglaszajq siq potencjalni inwestorzy, kt6rzy sq zainteresowani wiqkszym 
terenem. Nie chcieliimy sprzedawa6 calego terenu o powierzchni ponad 7 ha, poniewak chcemy 
uzyskad lepszq cenq i mySlq, ie bqdzie to bardziej konkurencyjne. Natomiast jeSli chodzi 
o podzial na mniejsze dzialki, mokna to zrobik, jednak wi@e siq to z wiqkszymi kosztarni 
zwiqzanymi z podzialem nieruchomoSci. Proszq zauwaiyk, ze uruchomiliSmy wiele planbw 
zagospodarowania przestrzennego i prywatni wia4ciciele dokonujq podzial6w swoich 
nieruchomoSci. Rynek nieruchomoSci jest wiqc ju i  zapehiony, natorniast nie ma wiqkszych 
dzialek do sprzedaiy." 

Radny Krqyszto f Boriko wski 
,,Pan Kierownik wspomnial, ie na jednej czqSci nieruchomoSci znajdujq siq bagna. Czy zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego druga czqS6 jest przeznaczona na 
realizacjq dzialah przez przedsiqbiorcq?" 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Dzialka nr 2014 jest przeznaczona pod zabudowq usiug turystyki i zabudowq rekreacji 
indywidualnej. Natomiast okolo 60% dzialki nr 2015 stanowiq zadrzewienia, zalesienia, bagna. 
Pozostaia czqSk terenu jest przeznaczona pod ushgi turystyki oraz zabudowq rekreacji 
indywidualnej ." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Przez dzialkq nr 2015 przechodzi linia wysokiego napiqcia oraz jest planowany pmebieg 
gazociqgu Polska- Litwa." 



Radny Slawomir Osiwala 
,,W $1 ust. 1 projektu uchwaly jest zapis, ze wyraia siq zgodq na sprzedai nieruchomoici za 
cenq ustalonq zgodnie z zasadami okreilonymi w ustawie o gospodarce nieruchomoSciami. Czy 
nie nalehioby dodaC zapis wskazujqcy, ze cena wywolawcza zostanie okreSlona zgodnie 
z zasadami okreSlonymi w ustawie o gospodarce nieruchomoiciami?' 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Odnosimy siq do ustawy o gospodarce nieruchomoSciami. Wycenq musi sporqdziC 
rzeczoznawca majqtkowy. Kwota wyceny nie jest kwotq, ktbra obowiqzuje w przetargu, 
poniewai Burmistrz ma prawo podwyzszenia ceny przy pierwszym przetargu. Do tej pory Pan 
Burmistrz podwyzszal kwotq wyceny o 23%, czyli o podatek VAT. 
Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoiciami: 
,, Przy sprzedaiy nieruchomoici w drodze przetargu stosuje sig nastgpujqce zasady ustalania 
cen: I )  ceng wywoiawczq w pierwszym przetargu ustala sig w wysokos'ci nie niiszej niz wartos'k 
nieruchomoici. " 
WartoSC nieruchomoici ustala rzeczoznawca. W ustawie jest zapis, ze za cenq nie nizsq ni8 
okreilona przez rzeczoznawcq, daje wiqc mozliwoiC podwyzszenia ceny wywoiawczej." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwaiq Nr 215/XXY2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie sprzedaiy dzialek nr 2014 i 2015 poiozonych w obrqbie 10 w Serocku. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 9 glosach za i 4 giosach wstrzymujqcych (zalqcznik nr 21). 

20. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie spnedaky dzialek nr 22113, 22114 i 22115 
polodonych w obrebie Borowa G6ra gm. Serock 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaiy dotyczy sprzedaiy w drodze przetargu prawa uiytkowania wieczystego 
niezabudowanych dzialek poiozonych w obrqbie Borowa G6ra. Sq to trzy dzialki oznaczone 
w ewidencji grunt6w jako dziaika nr 22 113 o powierzchni 0,1103 ha, dzialka nr 22 114 
o powierzchni 0,1150 ha oraz dzialka nr 22115 o powierzchni 0,1200 ha. Zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomoiciami, zostaia zlecona wycena. Na chwilq 
obecnq wycena nie zostaia jeszcze sporqdzona. 
W projekcie uchwaiy jest zapis, ze traci moc uchwala Nr 206lXXV2012 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 25 kwietnia 201 2r. w sprawie sprzedaiy dzialek poiozonych we wsi Borowa 
G6ra. NieruchomoSC ta byla juz przedmiotem sprzedaiy, jednak sprzedai nie doszia do skutku. 
W tej chwili teren zostai uregulowany. Teren zajqty pod stacjq uzdatniania wody zostal 
wydzielony i zostanie przylqczony do stacji uzdatniania wody. Zostai wykonany teren 
rekreacyjny- plac zabaw dla mieszkahcbw oraz zostaia zachowana Aleja Lipowa. Teren, kt6ry 
pozostal, zostai podzielony na 3 dzialki i zostal wystawiony do sprzedaiy. Za u2ytkowanie 
wieczyste tych nieruchomoSci co roku gmina piaciia okoio 5.000~1. 
Jeili chodzi o dziaiki wydzielone pod stacjq uzdatniania wody oraz teren rekreacyjny dla 
mieszkaiicow, wystqpiliSmy do Starosty o nieodplatne przekazanie tych dzialek na wiasnoSC 
gminy ." 



Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspblnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaiy w sprawie sprzedaiy dziaiek 
nr 22113, 22114 i 22115 poiozonych w obrqbie Borowa Gbra gm. Serock zostai rozpatrzony 
i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwaiq Nr 216/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
201 6 r. w sprawie sprzedaiy dzialek nr 22 1/3,22 114 i 22 1 I5 poioionych w obrqbie Borowa G6ra 
gm. Serock. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 12 glosach za i 1 giosie wstrzymujqcym (zaiqcznik nr 22). 

21. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie spnedaiy dzialek nr 6219, 62112,62113,62114 
i 62/15 poloionych w obrebie Skubianka gm. Serock 

Kierownik Referatu GP Cezary Parqychowski 
,,Projekt uchwaiy dotyczy sprzedaiy 5 dziaiek, kt6re nie posiadajq dojazdu do drogi publicznej. 
Byiy jui przedmiotem sprzedaiy w 2000r. w trybie bezprzetargowym na powiqkszenie dzidek 
sqsiednich. Nie byio zainteresowania sprzedaiy dziaiek. 
Proponujemy rozszerzenie tej uchwaly i sprzedai w trybie przetargowym. Ogiosimy przetarg 
ograniczony- sprzedai dzialek dla nieruchomoSci sqsiednich." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspblnym posiedzeniu staiych Kornisji Rady projekt uchwaiy w sprawie sprzedaiy dzialek 
nr 6219, 62/12, 62/13, 62/14 i 62/15 poioionych w obrebie Skubianka gm. Serock zostai 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwaiq Nr 2171XXII2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie sprzedaiy dzidek nr 62/9,62/12,62/13,62/14 i 62/15 poioionych w obrqbie 
Skubianka gm. Serock. 

W glosowaniu 
Uchwda zostaia przyjqta przy 12 glosach za i 1 giosie wstrzymujqcym (zaiqcznik nr 23). 

22. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie nieodplatnej 
sluiebnofici pnesylu na necz PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy wyraienia zgody na ustanowienie nieodplatnej sluiebnoSci przesylu 
na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibq w Lublinie. Przedsiqbiorstwo zwrociio siq 
z wnioskiem do gminy o ustanowienie s1uiebnoSci przesylu. Planuje postawii stacjq 
transformatorowq na nieruchomoSci stanowiqcej wiasnoiC gminy Miasto i Gmina Serock, 
bqdqcej w uzytkowaniu wieczystym spolki PIN Sp. z 0.0. ZwrociliSmy siq do uiytkownika 
wieczystego z zapytaniem czy wyraia zgode na ustanowienie nieodpiatnej siuzebnoSci przesyiu 
na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. OtrzymaliSmy pisemnq zgodq uiytkownika wieczystego 
w tym zakresie." 



Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wspolnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaiy w sprawie wyrakenia zgody 
na ustanowienie nieodplatnej siuzebnoici przesyiu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. zostal 
rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwdq Nr 21 8/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
201 6 r. w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie nieodplatnej s h b n o i c i  przesytu na rzecz 
PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

W giosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 13 giosach za- jednogioinie (zalqcznik nr 24). 

23. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poioionej we wsi Borowa G6ra 
nazwy ul. Dereniowa 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaiy dotyczy nadania drodze wewnqtrznej poloionej we wsi Borowa G6ra nazwy 
ul. Dereniowa. Jest to czqSC dzialki nr 6414 o powierzchni 2868m2, poniewak przewiduje siq 
poszemenie ul. Polnej). 
Przedmiotowa droga stanowi wsp6lwlasnoSC siedrniu osbb. Jeden ze wsp6lwidcicieli wystqpil 
do Urzqdu z wnioskiem o nadanie drodze nazwy ul. Dereniowa. Wszyscy wsp62wldciciele 
wrazili zgodq na nadanie zaproponowanej nazwy. Wystqpiliimy r6wniez do widcicieli 
nieruchomoici pdokonych wzdM przedrniotowej drogi o wyraienie opinii w sprawie nadania 
drodze nazwy ul. Dereniowa. Nie bylo sprzeciwu ze strony tych os6b. W zwiqzku z tym 
przedstawiamy Paristwu projekt uchwaiy." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaiy w sprawie nadania drodze 
poloionej we wsi Borowa G6ra nazwy ul. Dereniowa zostai rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwalq Nr 219/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Borowa G6ra nazwy ul. Dereniowa. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostaia przyjqta przy 13 giosach za- jednogiognie (zalqcznik nr 25). 

24. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Nowa Wie6 
'=zwY 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaiy dotyczy nadania nazwy drodze wewnqtrnej poioionej we wsi Nowa WieS. 
Wnioskodawcy- wspciiwiakiciele drogi i jednoczeinie wiaSciciele dzialek zlokalizowanych 
zaproponowai dwie nazwy: ul. Dqby i ul. W Dqbach." 



Wiceprzewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
polozonej we wsi Nowa Wie6 nazwy zostai rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie. 
Jednoczesnie Komisje proponujq, aby przedrniotowej drodze nadaC nazwq ul. Dqby." 

Radny Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Chcialbym zwr6ciC uwagq, i e  wl&ciciel drogi zaczyna schodzid na ziemiq, bo mieli6my jui 
inne pomysiy ." 
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie propozycjq nadania drodze poiozonej we wsi Nowa Wie6 nazwy 
ul. Dqby. 

W giosowaniu 
Propozycja nadania drodze polozonej we wsi Nowa WieS nazwy ul. Dqby zostaia przyjqta przy 
9 giosach za i 4 giosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwaiq Nr 220KXIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Nowa Wie6 nazwy ul. Dqby. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 10 glosach za i 3 glosach wstrzyrnujqcych (zalqcznik nr 26). 

25. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 
namy ul. Nektarynki 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy nadania drodze wewnqtrznej polozonej we wsi Skubianka nazwy 
ul. Nektarynki. Jest to droga oznaczona w ewidencji grunt6w jako dziaiki: dzialka nr 39018 
o powierzchni 0,0405 ha, dzialka nr 3901130 powierzchni 0,0111 ha oraz dzialka nr 390116 
o powierzchni 0,0208 ha. Jeden ze wsp6lwia6cicieli drogi wystqpil do Urzqdu z wnioskiem 
o nadanie drodze nazwy i zaproponowal nazwq ul. Nektarynki. Wszyscy wsp6lwia4ciciele 
wyrazili zgodq na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ul. Nektarynki." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu staiych Komisji Rady projekt uchwaiy w sprawie nadania drodze 
poiokonej we wsi Skubianka nazwy ul. Nektarynki zostal rozpatrzony i zaopiniowany 
pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie uchwaiq Nr 22 lKXIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka nazwy ul. Nektarynki. 

W giosowaniu 
Uchwaia zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednoglognie (zalqcznik nr 27). 



26. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Teraf niejsza 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy nadania drodze wewnqtrznej polozonej w obrqbie 01 Serocku nazwy 
ul. Terainiejsza. Droga stanowi czqSC dzialki nr 6612 o powierzchni 0,3148 ha oraz dzialkq 
ewidencyjnq nr 66/12 o powierzchni 0,0238 ha. Wniosek zostal- zlozony przez jednego ze 
wsp6hldcicieli. Wszyscy wsp6hldciciele drogi wyrazili zgodq na nadanie jej nazwy 
ul. Terainiejsza." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stal-ych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
poloionej w Serocku nazwy ul. Terainiejsza zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 222/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
20 16 r. w sprawie nadania drodze pol-oionej w Serocku nazwy ul. Terainiejsza. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 28). 

(Posiedzenie sesji opuSciI radny Mariusz Rosiriski). 

27. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Projekt uchwaly dotyczy nadania drodze polozonej w Serocku nazwy. Droga stanowi dziakq 
ewidencyjnq nr 13/15 o powierzchni 0,2676 ha. Na poprzednich sesjach Rada Miejska 
dyskutowala na temat nadania przedrniotowej drodze nazwy. Wnioskodawcq by1 poprzedni 
wlaScicie1 drogi, kt6ry wystqpil do Burmistma o nadanie drodze nazwy. Burrnistrz przychylil 
siq do tej proSby i wystqpil do Rady Miejskiej z projektem uchwdy w sprawie nadania drodze 
nazwy i zaproponowal nazwq ul. Cudowna. Propozycja nazwy nie uzyskala akceptacji Rady. 
Podczas sesji Rady Miejskiej pojawila siq propozycja nadania przedmiotowej drodze nazwy 
ul. plk. Lukasza Cieplinskiego. Jednak uchwala w tej kwestii nie zostala podjqta. 
W zwiqzku z powyzszym zaproponowane zostaly dwie nazwy: ul. Serdeczna i ul. Urokliwa. 
Na posiedzeniu Komisji zostala zaakceptowana nazwa ul. Serdeczna. Pan Burrnistrz, dzidajqc 
w imieniu wldciciela, podpisal stosowne oiwiadczenie i wyrazil zgodq na nadanie drodze 
nazwy ul. Serdeczna." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie nadania drodze 
poloionej w Serocku nazwy zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie. JednoczeSnie 
Komisje proponujq, aby przedmiotowej drodze nadaC nazwq ul. Serdeczna." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wywolalem swego czasu wqtek nadania drodze nazwy ul. plk. Lukasza Cieplinskiego. 
Uchwala miala pojawiC siq na uroczystej sesji. Rozwakali6my plac lub inne miejsce w Serocku, 



ktoremu moina byloby nadaC tq nazwq. W ostatecznoSci nie pojawila siq taka propozycja. Po 
rozmowie z Panem Burmistrzem i Panem Kierownikiem Parzychowskim uznaliSmy, he na 
terenie miasta Serock zostanie wytypowana ulica, ktdra bqdzie miala odnogi. Ulicy gl6wnej 
bqdziemy mogli nadaC nazwq np. Zolnierzy Niedomnych a kilku ulicom poprzecznym nazwq 
np. lokalnych czy ogolnopolskich bohaterow, ktbrzy brali udzial w tych jakie drarnatycznych 
wydarzeniach. Temat ulegl odlozeniu, ale mySlq, ke z korzySciq dla efektu finalnego." 

Kierownik Referatu GP Cezary Parwhowski 
,,Proponowalbyrn glosowanie nad caloiciq uchwaly, poniewak jest zgoda wlaiciciela, Pan 
B d s t r z  wyrazil zgode na nadanie nazwy ul. Serdeczna. Rada Miejska moze jedynie przyjqk 
bqdi odrzucik zaproponowanq nazwq. " 

Przewodniczgcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie propozycjq nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna. 

W glosowaniu 
Propozycja nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna zostala przyjqta przy 
12 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwale Nr 223KXV2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna. 

W glosowaniu 
Uchwda zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 29). 

28. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zamiaru pozbawienia kategorii 
drogi gminnej popnez wylqczenie jej czeici z uiytkowania jako drogi publicznej 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Cmentarz w Serocku, bqdqcy w zarzqdzie Parafii w Serocku, wymaga poszerzenia. Zgodnie 
z uchwalonym miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przemaczony teren 
na poszerzenie cmentarza. Dziaika ta stanowi wlasnoSC parafii. Obecna granica i parkan 
obecnego cmentarza nie pokrywa siq z liniq regulacyjnq, czyli granicq wlasnosci dzialki 
pmeznaczonej na poszerzenie cmentarza. W zwiqzku z tym wychodzimy do Paristwa 
z projektem uchwaly intencyjnej w sprawie wyrakenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi 
gminnej poprzez wylqczenie jej czqSci z Wtkowania jako drogi publicznej. Jest to gl6wna 
ulica przebiegajqca przez miasto. Wizualnie dobrze by to wyglqdalo, gdyby bylo to 
przedluienie obecnego parkanu cmentarza. Procedura pozbawienia kategorii drogi gminnej 
wymaga przeprowadzenia takiej sarnej procedury jak w przypadku ustalenia kategorii drogi. 
Po ewentualnym przyjqciu przez Paristwa uchwaly, wystqpimy do Zarqdu Powiatu 
Legionowskiego o wydanie opinii. 
Pozbawienie kategorii czqSci drogi gminnej nie wplynie na bezpieczeristwo w ruchu 
drogowym. Pas drogowy jest bardzo szeroki." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na wsp6lnym posiedzeniu stalych Komisji Rady projekt uchwaly w sprawie wyrakenia 
zarniaru pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wylqczenie jej czqSci z uzytkowania jako 
drogi publicznej zostal rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie." 



Radny Krqysztof Borikowski 
,,Kt0 jest widcicielem terenu, ktory jest planowany do wyiqczenia z uiytkowania jako drogi 
publicznej?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Stanowi to pas drogowy. Widcicielem jest gmina. Planujqc przekazanie czqSci tego terenu 
parafii, musimy wylqczyk ten teren z pasa drogowego drogi gminnej." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwaiq Nr 224/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
20 16 r. w sprawie wyraienia zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyiqczenie 
jej czqici z uiytkowania jako drogi publicznej. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostaia przyjqta przy 10 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych (zaiqcznik nr 30). 

29. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia wybor6w do Rady Osiedla 
Zegrze 

Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski 
,,Rada Miejska w Serocku podjqia decyzjq o przeprowadzeniu wybor6w do Rady Osiedla 
Zegrze, wyznaczyia termin wybor6w na dzien 15 maja 20 16r. Wybory odbyiy siq zgodnie ze 
statutem. Wybory byiy waine, poniewai w glosowaniu wziqio udziai 14,75% uprawnionych 
do giosowania mieszkdc6w Zegrza. Zgiosiio siq 19 kandydat6w do peinienia tej funkcji. 
Zgodnie ze statutem wybrano 15 os6b." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chciaibym podziqkowak wszystkim osobom zaangaiowanym w organizacjq wybor6w 
zar6wno ze strony Urzqdu, ale przede wszystkim ze strony spoiecznoSci lokalnej, kt6re 
doprowadziiy do tego, ze wybory odbyiy siq. Chciaibym podziqkowak czionkom komisji 
wyborczej, organizatorom i osobom, kt6re zadeklarowaiy pracq w Radzie Osiedla. Mam 
nadziejq, Be talc jak dotychczas, Zegrze bqdzie rniaio godnq reprezentacjq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod giosowanie uchwaiq Nr 225KXI12016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia wynik6w wybor6w do Rady Osiedla Zegrze. 

W glosowaniu 
Uchwaia zostaia przyjqta przy 12 giosach za- jednogloinie (zaiqcznik nr 3 1). 

(Przerwa) 

(Po przerwie). 



30. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej im. 
Jenego Szaniawskiego w Jadwisinie 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
,,Komisja Rewizyjna otrzymala do rozpatrzenia skargq na Dyrektora Szkoly Podstawowej im. 
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Skargq Komisja zajmowala siq na dwoch posiedzeniach 
w dniach 7 kwietnia i 26 kwietnia, na kt6rych to posiedzeniach Komisja zapoznala siq 
z zarzutarni skierowanymi w stosunku do Pani Dyrektor, bardzo wnikliwie przeanalizowala 
wszystkie elementy skargi. Komisja poprosila Paniq Dyrektor Szkoly Podstawowej 
w Jadwisinie o zlozenie wyjainien, zwr6cila siq r6wniez o wyjainienia do Pani Dyrektor 
Melion oraz Zastqpcy Burmistrza. Po zebraniu i dokonaniu analizy calego materialu, Komisja 
Rewizyjna stwierdzila, ze zarzuty sformulowane w skardze sq nieuzasadnione." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 226KXIl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego 
w Jadwisinie. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 32). 

31. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli realizacji zadan statutowych Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
Odczytala tre.46 protokolu. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie uchwalq Nr 227/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 
201 6 r. w sprawie przyjqcia protokolu Kornisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadah 
statutowych Miejsko- Gminnego Zaldadu Wodociqgowego. 

W glosowaniu 
Uchwala zostala przyjqta przy 11 za i 1 glosie wstrzymuj~cym (zalqcznik nr 33). 

32. 
Pnedstawienie oceny zasob6w pomocy spolecznej w 2015r. 

Kierownik OPS Anna Oriowska 
,,Ocena zasobbw pomocy spolecznej jest dokumentem statystycznym. Zawiera wszelkie dane 
z zakresu dzialania OSrodka Pomocy Spolecznej za rok ubiegly na tle dwbch poprzednich lat, 
tj. 201 3r. i 20 14r. Opr6cz danych z zakresu pomocy spolecznej, znaiazly siq tam rbwniez dane 
dotycqce m.in. demografii, stanu bezrobocia, zasobbw lokalowych na terenie gminy oraz 
miejsc w przedszkolach publicznych." (zalqcznik nr 34). 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Metodologia tego dokumentu sprawia, t e  czasami rzeczy z pozoru oczywiste, stajq siq troche 
rnniej oczywiste i w konsekwencji generujq pytania. Na poziomie tego sarnego dokumentu 
przyjmowanego na poziomie powiatu wiem, ze nie na wszystko mamy wplyw." 

Radny Krgwztof Borikowski 
,,Przypomnq, ze na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich dyskutowaliimy na temat oceny 
zasob6w pomocy spolecznej. Zglaszalem kilka uwag w tym zakresie. 
Zgodzq siq, Be jest to dokument statystyczny. Nie oznacza to jednak, ze dokument ten nie mote 
by6 dla nas bardziej wartoSciowy do analizy bie@cej sytuacji gminy oraz do wykazania 
pewnych naszych przyszlych dzialah w ciqgu dwoch kolejnych lat." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Dokument nie wymaga przyjqcia w formie uchwaly." 

33. 
Pnedstawienie sprawozdania z realizacji programu wspblpracy gminy Miasto i Gmina 
Serock z organizacjami pozanqdowymi w roku 2015 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,Corocznie Rada Miejska podejmuje uchwaiq w sprawie uchwalenia programu wspolpracy 
z organizacjami pozarqdowymi na kolejny rok. Na 2015 rok program taki rowniez zostal 
uchwalony. Jest to dokument, ktory reguluje kwestie wsp6lpracy gminy z organizacjami 
pozarqdowymi, ale przede wszystkim umotliwia zlecanie wykonywanie zadari publicznych 
przez stowarzyszenia. W ubieglym roku zlecono 3 zadania: 

1. prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posilkow dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych z terenu Serocka, 

2. tworzenie warunkow do zwiqkszenia aktywnoici spolecznej os6b zagrozonych 
wykluczeniem spolecznym, 

3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock poprzez 
prowadzenia sekcji pilki noinej chlopc6w rocznika 98/99. 

We wszystkich przypadkach, zgodnie z przepisami, ogloszono konkursy. Do konkurs6w 
przystqpowaly stowarzyszenia. Komisja konkursowa oceniala oferty. Nastqpnie zostaly 
podpisane stosowne umowy. 
Je6li chodzi o zadanie m i w e  z dzialalnoSciq na rzecz seniorow, na pocqtku 201 5r. zostala 
rozwiqzana umowa ze stowarzyszeniem ,,NADZIEJA" z Legionowa. Przyczynq rozwiqzania 
umowy bylo pismo irodowiska serockich senior6w informujqce, Ze oferta stowarzyszenia nie 
speinila ich oczekiwah." (zalqcznik nr 35). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy gminy Miasto i Gmina Serock 
z organizacjarni pozarqdowymi nie wymaga jego przyjqcia przez Radq Miejskq w drodze 
uchwaly." 



34. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Odpowiadajqc na zapytanie zgloszone przez radnego Stanislawa Krzyczkowskiego, 
informujq, ze gmina nabyla prawo do drogi w kierunku Gutow. Bqdzie ona przedmiotem 
naszego zainteresowania i rozwaian odnoSnie modernizacji tej drogi, tak jak wiele kilometrow 
drog znajdujqcych siq na terenie gminy. W tyrn momencie nie odpowiem jakie sq dalsze plany 
gminy w sprawie tej drogi, poniewai w bieqcym i nastqpnym roku zadnych planow 
finansowych w tej kwestii nie ma, co nie oznacza, zeby o tej drodze nie myslek i nie dokonak 
zmian w budzecie. 
Jeili chodzi o poprawq bezpieczenstwa na skrzyzowaniu w Szadkach, informowalem Pahstwa, 
ze z koncem stycnia na nasz wniosek odbylo siq spotkanie os6b odpowiedzialnych za 
bezpieczenstwo w ruchu drogowym w Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad 
z przedstawicielarni Urzqdu. Audyt miai miejsce w miejscowoici Karolin- chodzi o przejicie 
przez drogq nr 62 w miejscowoSci Karolino, oraz skrzyzowaniu w Szadkach. GDDKiA 
przyjmuje nasz wniosek, aby docelowo przebudowak to skrzyzowanie. Generalna Dyrekcja 
zadeklarowala podjecie dorainych dzialari, kt6re poprawiq bezpieczenstwo na tyrn 
skrzyzowaniu. Uwaiam, ze nalezy to przyjqk z pewnym zadowoleniem. W ramach tych dzialari 
majq siq pojawik na tyrn skrzyzowaniu znaki aktywne, zostanie poprawiona organizacja ruchu- 
ograniczenie prqdkoici, pojawi siq omakowanie poziome. Wszystkie te dzialania majq zostad 
wykonane w tyrn roku. 
Odnosnie interpelacji zgloszonej przez radnego Mariusza Rosihskiego, jest to temat niezwykle 
istotny. Nie raz dyskutujemy z Paniq Dyrektor Melion o komputerach w szkole i sieci 
internetowej. Jesteimy jednak ubogim krewnym operatorow. OczywiScie na naszym terenie 
dominuje dawna Telekomunikacja Polska- w tej chwili Orange. Natomiast inni operatorzy nie 
sq zainteresowani tyrn terenem. Wynika to z tego, ze na kilometr biezqcy iloik potencjalnych 
odbiorcow jest stosunkowo niewielka. PodjqliSmy decyzjq o przeprowadzeniu audytu 
zewnqtrznego w kaidej jednostce oSwiatowej. Bqdziemy informowad Pahstwa o wynikach 
audytu. Nastqpnie podejmiemy decyzjq co dalej w tej materii zrobid. Dop6ki nie usprawnimy 
sieci przesylu, co nie zalezy tylko od gminy, ale rowniez od operatorow dziaiajqcych na naszym 
terenie, niewiele w tej kwestii mozna zrobik. Internet Swiatlowodowy jest ograniczony tylko do 
kilku miejscowoSci. JeSli chodzi o przesyl radiowy, nie zawsze on dobrze dziala. 
Bqdziemy Pahstwa informowak o wynikach audytu i jakie w tej kwestii podejmiemy dalsze 
decyzje." 

35. 
Sprawy r6ine 

Radny Kr~ysztof Borikowski 
,,Chcialem odnieBC siq do wypowiedzi Pana Burmistrza dotycqcej sieci internetowej. Sprawa 
jest mi bliska, poniewai skladalem pisemne zapytanie w tyrn zakresie. Na pocqtku roku udalo 
mi siq doprowadzid Bwiatlowodowy internet do swojej firmy w Serocku. ZaleBy mi na tym, aby 
internet Bwiatlowodowy od wrzeBnia podiqczyd w kaidej szkoly na terenie gminy." 

Radny Stanisla w K r ~ c z k o  wski 
,,Uwaiam, ze kwestiq dostqpu do internetu naleky rozpatrzyk pod kqtem calej gminy. Duio 
mieszkaric6w jest zainteresowanych dostepem do szybkiego internetu. 



Proszq o zwr6cenie siq z proSbq do Komendanta Komisariatu Policji w Serocku o zwiqkszenie 
liczby patroli w rejonie trasy nr 622, szczegolnie po godz. 22.00 oraz w ciqgu dnia. W ostatnim 
czasie zdarzylo siq kilka przypadkow kradziezy w tym rejonie." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Chcialbym poprosiC Pana Burmistrza o zwrdcenie uwagi na budowe zatoki autobusowej 
w miejscowoSci tacha podczas spotkania z Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad." 

Radny Krzysztof Borikowski 
,,Proszq o zorganizowanie spotkania w sprawie budhetu obywatelskiego. JeSli budzet 
obywatelski mialby zafunkcjonowaC w 2017r., juz w tym momencie nalekaloby rozpocqk 
przygotowania." 

Radny Marek Biliriski 
,,Chcialbym podziqkowa6 Panu Przewodnicqcemu za zaang&owanie w sprawie naku  
drogowego w kierunku Woli Kielpinskiej ." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Chcialbym zaprosiC Paiistwa 28 maja na Wojciechowe ~wiqtowanie polqczone z obchodami 
4wiqta samoqdu terytorialnego." 

36. 
Zamknigcie sesji 

Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zamknql XXI sesjq 
Rady Miej skiej w Serocku o godz. 1 8.20. 

Anna 

Prze w odniczq 




