Protok61 n r 312016
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 marca 2016r.

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasa i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00.
Wspolne posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski
i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 14 radnych (nieobecna radna Bozena
Kalinowska- lista obecnoici- zalqcznik n r I), co stanowi quorum, przy ktbrym Komisja moke
obradowak. We wsp6lnym posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki,
Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Kierownik Referatu
Adrninistracyjno- Gospodarczego (AG) Anita Kubalska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz Kierownik Referatu
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiliski (lista obecnoicizalqcznik n r 2).

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia m i a n w budkecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na uchwalq Nr 106/XI/2015 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E, powiat legionowski, woj.
mazowieckie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwdy Nr 60NI/2011 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 201 1 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji
,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-201 5".
5 . Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy
ul. plk. Lukasza Cieplinskiego.
6 . Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreglenia
przystank6w komunikacyjnych oraz warunkow i zasad korzystania z przystankow
komunikacyjnych,ktorych wla4cicielem lub ~ d z a j q c y m
jest Miasto i Gmina Serock.
7. Rozpatrzenie projektu uchwaiy zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia osbb
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezplatnych przejazdow autobusami
komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Grniny Serock.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie m q d z e n i a wybor6w do Rady Osiedla
Zegrze oraz ustalenia ich daty.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji wyborczej
odpowiedzialnej za przeprowadzenie wybor6w do Rady Osiedla Zegrze.
10. Sprawy r6ine.
Do przedstawionego porqdku obrad nie zgloszono iadnych uwag.

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal porqdek posiedzenia pod glosowanie.

W glosowaniu
Porzqdek posiedzenia zostal przyjqty przy 14 glosach za- jednogloinie.
1.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku
Skarbnik Monika Ordak
,,Do przedloionego projektu uchwaly chcialabym zglosid autopoprawkq polegajqcq na zmianie
strony dochodowej i wydatkowej. Po przeslaniu do Pahstwa radnych materialow otrzymaliSmy
informacjq z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, i e gmina
otrzymala dofinansowanie zadania polegajqcego na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na
terenie gminy Serock. Musimy przedstawid urnowq z wykonawcq na poczqtku maja. Natomiast
n i a n a w budiecie dokonana na sesji w kwietniu bylaby zbyt p6in0, aby przeprowadzik
przetarg. Ponadto zgodnie z informacjq, jaka u k d a siq na stronie Ministerstwa Finansow
dokonujemy zmiany w subwencji oSwiatowej, w udziale w podatku PIT oraz w dotacjach na
wychowanie przedszkolne. JeSli chodzi o dotacjq na wychowanie przedszkolne, zwiqkszamy
Srodki o kwotq 38.000~1.Zwiqkszamy udzialy w podatku PIT o 49.00021 i d e j s z a m y
subwencjq oswiatowq o 169.154A.
Po dokonanej autopoprawce og6lne dochody gminy zwiqkszylyby siq o kwotq 1.051.000zl.
Gmina otrzymala m o t Srodkow unijnych na zadanie ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Serock" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infiastruktura
i Srodowisko w wysokoici 46.920~1.
Zwiekszamy dochody o kwotq 600.000~1z tytdu wydania zezwolenia na usuniqcie drzew.
Zwiqkszamy dochody o kwotq 80.000~1w zwizpku z naliczeniem wytszych oplat za sprzedai
napoj6w alkoholowych. Wprowadzarny dotacje z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony
~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 23.43121 na zadanie ,,Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku". Gmina otrzymala
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na tzw. program
,,Spiewajqca Polska" w wysokoici 2,520~1, kt61-y bqdzie realizowany w Zespole Szkol
w Zegrzu.
JeSli chodzi o wydatki, irodki przekazane w forrnie dotacji przekazujemy do jednostek
organizacyjnych. Ponadto wprowadzarny Srodki jako wklad wlasny na zakup samochodu
ratowniczo- gdniczego dla OSP Wola Kielphlska w wysokoici 150.000~1.Zwiqkszamy
o kwotq 41.00021 wydatki na komunikacjq lokalnq, k . r e sq zwiqzane z wprowadzeniem
nowych pilotaiowych kursbw w niedzielq oraz wydluieniem obecnie istniejqcych tras
komunikacyjnych. Zwiqkszamy plan finansowy Oirodka Sportu i Rekreacji w wysokoici
70.000~1z przeznaczeniem na dalsze remonty domk6w w Jadwisinie oraz na wydatki zwiqzane
z p l q miejskq- ustawienie dodatkowych lawek, koszy na Smieci. Ponadto zwiqkszamy Srodki
dla przedszkoli niepublicnych dzialajqcych na terenie gminy w wysokoSci 105.000~1.
Zwiqkszamy rbwniei Srodki na program zwiqzany z dofinansowaniem wymiany piecbw
o kwotq 30.000~1.Jest duze zainteresowanie programem wSr6d mieszkahc6w.
DostosowaliSmy wszystkie zadania inwestycyjne do kwot uzyskanych w postqpowaniach
przetargowych.
W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budietu m i e j s z y l siq o kwotq 134.000~1.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej vnniejszamy kwotq dlugu o 700.000zl. Gmina zamknqla

rok 2015 wynikiem dodatnim. W zwiqzku z tym zrezygnowaliSmy z emisji ostatnich 7 serii
obligacji."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Do budketu gminy wplynqla kwota 600.000~1z tytuh wycinki drzew. Jakie drzewa bqdq
wyciqte? Czy decyzjq na wyciqcie drzew wydal Pan Burmistrz czy tez jednostka z zewnqtrz?"

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Wniosek o wyciqcie drzew wplynql do Urzqdu. Z wnioskiem zwr6cil siq Stoleczny Zarzqd
Infrastruktury Wojskowej, w zwiqzku z realizowanq na terenie Zegrza inwestycjq- budowa hali
i basenu. W ramach tej inwestycji Stdeczny Zarzqd Infrastruktury Wojskowej bqdzie
wykonywal ogrodzenie terenu koszar. Drzewa kolidowaly w wykonaniu tego ogrodzenia. Bylo
to 37 sztuk drzew. WystrtpiliSmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o wydanie
opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wydajemy decyzjq na wyciqcie drzew."
Radny Krgwztof Borikowski
,,Zostala miejszona kwota subwencji oSwiatowej o 169.154~1.Czym jest spowodowana
zmiana?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Do projektu budketu przyjmujemy wstqpne dane dotycqce subwencji oiwiatowej pochodzqce
z Ministerstwa Finansow. Po przyjqciu budietu pdstwa oraz po rozliczeniu statystyki
oSwiatowej, nastqpuje weryfikacja danych. Ostateczna kwota subwencji oiwiatowej jest
przekazywana zazwyczaj w marcu."
Radny Krqsztof Borikowski
,,Zostaly zabezpieczone Srodki w wysokoici 150.000~1na wsp61finansowanie zakupu
sarnochodu ratowniczo- gdniczego dla OSP Wola Kielpinska. Rozumiem, i e jest to
konstrukcja finansowa, w kt6rej jednym z podmiotow partycypujqcych w zakupie jest gmina."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Konstrukcja finansowa jest taka sama jak w ubieglym roku. Gmina jest jednym
z beneficjentow. Szukamy kolejnych partnerow. "
Radny Krtysztof Borikowski
,,Bardzo cieszy mnie zwiqkszenie Srodkbw na wymianq piecow. Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska oglasza konkurs dla podmiotow indywidualnych. Warto zastanowi6 siq nad akcjq
inforrnacyjnq dla mieszkaricbw."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Akcja przybiera na sile. W zaleknoSci od iloSci skladanych wnioskow, sukcesywnie
wystqpujemy do Paristwa o zwiqkszenie Srodkow na wymianq systemow grzewczych na
systemy proekologiczne."
Radny Sfawomir Osiwafa
,,Na zadanie ,,Budowa punktow Swietlnych Dqbinki- ogwietlenie drogi gminnej" zostal
zwiqkszony plan wydatkow o kwotq 50.000zl. Czym jest spowodowane zwiqkszenie tej
kwoty?'

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Podczas konstruowania projektu budzetu na 2016r., nie mieliimy jeszcze projektu na to
zadanie. Do projektu budzetu wpisaliimy kwotq 150.000A na to zadanie. Inwestycja jest
drozsza, poniew& w pierwotnej wersji zakladaliimy budowq oiwietlenia tylko odcinka
zabudowanego. Potem zdecydowaliSmy o oiwietleniu odcinka drogi przebiegajqcej przez las.
Spowodowalo to rozszerzenie zakresu inwestycji."
Radna Jolanta Kaczmarska
,,Czy j& ruszyly pi1otaZ;owe kursy komunikacji lokalnej w niedzielq?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Na najblizszej sesji Rady chcemy przedstawik Patistwu sprawozdanie dotycqce
funkcjonowania komunikacji lokalnej i zaprezentowak nowe rozwipmia zwiqzane z trasq oraz
rozszerzeniem komunikacji o kursy niedzielne."
Radny Mariusz Rosiriski
,,W budiecie zostalo wprowadzone zadanie ,,Poprawa ukladu komunikacyjnego w obrqbie
szkoly w Serocku" w kwocie 100.000~1.Co zostanie wykonane?'
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Wychodzimy naprzeciw zglaszanym postulatom, aby zastanowik siq co m o b a w tych
warunkach terenowych, jak rowniez zwiqzanych z przepisami prawa, poprawik w obrqbie
szkoly. Zlecili4my opracowanie koncepcji i zabezpieczarny na to Srodki finansowe. Wstqpna
wizja w terenie wykazala, ze jest pewne rozwiqzanie, ktbre da siq zrealizowai, ktore nie bqdzie
z a g r d o bezpieczenstwu i bqdzie zgodne z przepisami prawa. Zadanie to moina wykonai
w okresie wakacyjnym, wiec do tego czasu chcemy wszystko przygotowak. Po opracowaniu
koncepcji zorganizujemy w tej sprawie spotkanie ze irodowiskiem szkolnym, abykie mogli
Phstwo wyrazii swoje zdanie i zglosik sugestie."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Na naprawq elementow maiej architektury i nawierzchni na terenie Scieiki dydaktycznokrajoznawczo- rowerowej Wierzbica- Jadwisin zostala przeznaczona kwota 30.000zi."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Jest to przeniesienie irodkow miqdzy paragrafarni w budzecie Miejsko- Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Na czym bqdzie polegalo rozszerzenie monitoringu rniejskiego?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Pr6bujemy wr6cii do pomysh zwiqzanego z zaistnieniem monitoringu w Zegrzu.
Analizujemy moiliwoici technologiczne przesylania sygnalu monitoringu z Zegrza do Serocka
droga radiowq."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Zos&dy zwiqkszone Srodki na zadanie ,,Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjurn im.
Romualda Traugutta w Serocku" o kwotq 100.000A. Czy zostal zwiqkszony zakres zadania?"

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Naszym celem jest poprawa stanu technicznego obiekt6w szkolnych. W budzecie byla
zapisana kwota 100.000zl na dokonczenie procesu inwestycyjnego, kt6ry zostal rozpoczqty
w ubiegiym roku. Proces inwestycyjny zostal podzielony, poniewai trudno bylo male26 firmq
i trudno bylo rozpocqC inwestycjq, ktorej nie udaioby siq skoAczy6 w okresie wakacji. Zostalo
do wykonania dokonczenie remontu lazienek. Chcemy to zadanie rozszerzyC o remont zaplecza
sali sportowej."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Pytanie dotyczy dofinansowania projektu akademii ch6ralnej w Zegrzu. Dlaczego bqdzie to
realizowane w szkole w Zegrzu a nie w innych szkolach?"
ZasQpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Sq okreilone warunki. Szkola w Zegrzu spelnila te warunki. Jednym z kryteri6w jest
prowadzenie zajqc przez tego sarnego nauczyciela przez minimum 3 lata oraz osiqgniqcia. JeSli
bqdq moiliwoSci, bedziemy staraC siq o hrodki dla innych szk&."
Radny Krzysztof Bonkowski
,,Zwracam siq do Pana Przewodnicqcego z proSbq o pr6bq organizacji wsp6lnego
wyjazdowego posiedzenia Komisji w kwietniu, abySmy mieli modliwoSC zapoznania siq
z kluczowymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie zrniany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
W glosowaniu
Autopoprawka zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglognie.

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie n i a n y Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025 wraz z przyjqtq autopoprawkq.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 3).

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zrnian
w budzecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.

W glosowaniu
Autopoprawka zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglosnie.
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia m i a n w budzecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal przyjqty przy 14 glosach za- jednoglo5nie (zalqcznik nr 4).

3.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie skargi na uchwale Nr 106/XI/2015 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E, powiat legionowski, woj.
mazowieckie

Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Proponowana uchwala jest kontynuacjq dzialah wlaicicieli gruntow polozonych w Dqbinkach
i Maryninie. Dotyczy to miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sekcja E.
W dniu 22 grudnia 201%. wlaiciciele tych dzialek wnieili wezwanie do Rady Miejskiej
w Serocku do usuniecia naruszenia prawa. Pahstwo w drodze uchwaly z 28 stycznia 2016r.
odrzucili4cie to wezwanie.
W przedlozonym projekcie uzasadnienia do uchwaly zostaly powt6rzone argumenty zawarte
w poprzedniej uchwale.
Na tym terenie zostaly uwzglqdnione udokumentowane zloza surowcow naturalnych- poldady
iwiru, kruszywa naturalnego. Tereny te zostaly zabezpieczone przed zainwestowaniem, sq
oznaczone w odpowiedni spos6b w planie oraz na rysunku planu. Natomiast przeznaczenie tego
terenu jest jako grunty do zalesien i zadrzewien, aby zachowak surowce. W planie na tym
terenie nie jest mozliwa zabudowa. Nie wykluczamy w przyszlo4ci mozliwo~cieksploatacji
znajdujqcych siq tam z16z."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Czy poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczal utworzenie na tym terenie
iwirowni?'
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,W uzasadnieniu do projektu uchwaly znajduje siq zapis, ke ,, W daciepodejmowania skarzonej
uchwaly, tj. w dniu 31.08.2015r. dziaika oznaczona w ewidencji gruntbw nr I w obrebie
Karolino poiozona byla na terenie przeznaczonym pod zjoia surowcbw udokumentowanych, co
wykazane zostajo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Serock,
uchwalonym uchwaiq Nr 136/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003r."
Radny Kqysztof Borikowski
,,Jakie bed4 konsekwencje dla grniny w sytuacji przegrania procesu? Czy sqd wydaje decyzjq
dotycqcq zmiany planu zagospodarowania czy te2 gmina bqdzie zobowipna poniegk
odpowiedzialnoSk w zakresie utraconych korzyici?"
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Sqd nie moke zmieniC planu zagospodarowania przestrzennego, moze tylko uchylik uchwalq
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako niezgodnq z prawem.
Wl&cicielowi dzialki przyshgujq roszczenia o odszkodowanie, je6li w wyniku nowego planu
jego interes prawny uleglby pogorszeniu."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Proszq o rozbudowq zapisu w drugim akapicie uzasadnienia do projektu uchwaly.
Proponowalbym, aby po slowach ,,W dniu 26.02.201 6r. do Rady Miejskiej w Serocku wplynqla
skarga wniesiona przez Agnieszkq i Zbigniewa Jaroch" dodak ,,do Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie".

Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Przyjmujemy uwagq i przygotujemy odpowiedniq zmianq do projektu uchwaly na sesjq."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddai pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie skargi na uchwalq Nr 106/XI/2015 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E powiat legionowski, wojew6dztwo
mazowieckie.
W glosowaniu
waly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 14 glosach za- jednoglosnie (zalqcznik
nr 5).
4.

Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 60NI/2011 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Nie uchwalamy nowego Programu Rewitalizacji. Obowiqzuje niedawno wprowadzona ustawa
o rewitalizacji, do kt6rej nie zostaly jeszcze przyjqte akty wykonawcze. W zwiqzku z tym nie
wiadomo w jakim kierunku i w jakim zakresie tworzyd program rewitalizacji. W tej chwili
chcemy wykorzystad szansq na zloienie wniosku o dofinansowanie na zagospodarowanie Izby
Pamiqci. Do tego jest potrzebny program rewitalizacji. Ustawa, na podstawie kt6rej przyjqty
zostai poprzedni program rewitalizacji pomala nadak programowi rewitalizacji, kt6ry
zakonczyl siq w grudniu 20 15r. dluiszy czas obowiqzywania. Jednym z warunk6w formalnych
zloienia wniosku o dofinansowanie na Izbq Parniqci jest posiadanie aktualnego programu
rewitalizacji."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Ograniczamy siq tylko i wylc+cznie do rozszerzenia w programie rewitalizacji zadania
zwiqzanego z wyposaieniem wqtrza Izby Pamiqci. Poza tym w zwi&u ze zmianami
kadrowyrni zmieniamy sklad Komitetu Monitorujqcego o bie3cq kadrq."
Radny Slawomir Osiwala
,,Czy jest obowiqzek, aby w programie sklad Komitetu Monitorujqcego wymieniad z imienia
i nazwiska, czy nie wystarczyloby wpisad tylko zajmowane stanowisko sluibowe? Kaida
miana kadrowa spowoduje, i e za kaidym razem trzeba bqdzie dokonywad n i a n y uchwaiy"
Sekretarz T a d e w Kanownik
,,W poprzednim programie rewitalizacji obowiqzywal taki zapis. By10 to konsultowane z radcq
prawnym."
Radny Mariusz Rosihski
,,Czy jest mozliwe pozyskiwanie Srodkbw unijnych na
z termomodernizacjq budynkow wsp6lnot mieszkaniowych?"

zadania zwiqzane np.

Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Mokna wykorzystad program rewitalizacji do pozyskiwania Srodkbw z program6w unijnych."

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 60NI/2011 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30 marca 201 1 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Prograrnu
Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015".
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 14 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 6).

(Przenua)
(Po przerwie posiedzenie wspblne Komisji opuicili radni: Marek Bilihski i Wlodzimierz
SkoSkiew icz).
5.

Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. plk. Lukasza Cieplinskiego

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Przygotowany projekt uchwdy jest odpowiedziq na sugestie ze strony Pana
Przewodnicqcego przedstawione na poprzednim posiedzeniu Komisji. Wspolnie podjqliimy
decyzjq, i e w najbliiszym czasie przygotujemy projekt uchwaly."
Radny Slawomir Osiwala
,,Rozurniem, i e jest to nawiqzanie do naszej decyzji z poprzedniej sesji. Dla mnie kajde
uhonorowanie oficera, ktory poSwiqci1 swoje zycie dla ojczyzny jest bardzo waine. Mam
r6wniei pewne doSwiadczenia osobiste, iyciowe, ktore nakazujq w takich sytuacjach zadawaC
pytania. Czy nie wychodzimy przed szereg czy faktycznie nasza decyzja nie bqdzie potem
przedmiotem czyichS dociekari, dlaczego ta osoba a nie inna, jakie bylo nasze przekonanie, ze
na terenie naszej gminy ma by6 uhonorowana ta postaC a nie inna. Nie chcq siq odnosiC do
zyciorysu plk. tukasza Cieplinskiego, kt6ry znajduje siq w uzasadnieniu do projektu uchwaly.
Rozumiem, i e naszq decyzjq jest chqc zamanifestowania w pewien sposob czy dania pewnego
sygnalu, i e wladze lokalne nie sq nieczule na to, co nowego w naszej SwiadomoSci historycznej
ujrzalo Swiatlo dzienne. Pamiqtamy, i e historia tych osob, nie byla nigdy szczegolowo
przedstawiana. Nie znajqc te postaci, trudno jest mi oceniaC na ile jego zaslugi w tym wymiarze
sq niepodwaialne. Natomiast zadajq sobie pytanie, czy osoba, z kt6rej zyciorysu nie wynika,
aby byla zwiqzana z naszq gminq, jest ta, postaciq wyroiniajqcq siq spoSrod tych wszystkich,
ktorych ta postaC reprezentuje. Czy podejmujqc uchwalq nie powinniSmy iSC krok naprzod?
Mamy wiele znamienitych osob z terenu gminy. Czy zwr6ciliSmy sie z opiniq czy na naszym
terenie r6wniei nie iyly czy nie pochodzily z naszego rejonu osoby, ktore rowniez warto byloby
w pierwszej kolejnoici w ten spos6b uhonorowaC. Dlaczego akurat wlaSnie ta postaC?"
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Przez wiele lat polskiej historii temat funkcjonowania polskiego paristwa podziemnego po I1
wojnie Swiatowej w tyrn zwarciu z systemem komunistycznym, ktory zostal Polsce
rekomendowany z Kremla. W Polsce odbyly siq teoretycznie demokratyczne wybory, gdzie
w przeddzien tych wybor6w kilkudziesieciu kluczowych dzialaczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego zostalo zastrzelonych po to, ieby zastraszyC wszystkich tych, ktorzy w wyborach
glosowali. Partia komunistyczna dostala i tak potqine baty, bo na wsiach ponad 90% ludzi
glosowalo na prawowiQ wladzq. Mimo to wybory zostaly sfalszowane. Wladza, ktora w 1945r.,

ale potwierdzona w pdhiejszych wyborach, objqla $ ziemiq we wladanie, prowadzila
permanentnq brutalnq wojnq nie tylko z ludimi, kt6rych zginqlo okolo 50 tysiqcy po I1 wojnie
Swiatowej, ale przede wszystkim z pamiqciq o tych ludziach. Wyrwano nam 70 lat wlasnej
historii, kt6ra w mpelnie inny spos6b mogla ulozyC te relacje. By6 moze dzisiaj nie
m6wilibySmy i nie nawipywalibydmy do kr6tkiej ulicy na peryferiach miasta, tylko tacy ludzie
mieliby aleje tam, gdzie mial alejq Nowotko czy paru innych bohaterow, ktbrzy nigdy
bohaterami tego kraju nie byli. Nie bqdq ukrywal, i e zaproponowanie tej czy innej kandydahuy
jest pr6bq dokonania symbolicznej rewizji w odniesieniu do polskiej historii. Mam SwiadomoSC
tego, i e dla niekt6rych os6b bqdzie to kontrowersyjne, bo do dziS w Rzeczpospolitej Polskiej
iyjq ludzie, kt6rzy byli po drugiej stronie tej barykady. Oni zachowali swoje emerytury, swoje
miejsce w podrqcznikach, umierajq nie tkniqci palcem sprawiedliwoSci w wymiarze
funkcjonowania paristwa polskiego, mimo i e wielokrotnie byli zbrodniarzarni. Wydaje mi siq,
ze dla moralnej rbwnowagi, symboliczne zaznaczenie, ze czlowiek ten rozpoczql wojnq
w obronie Polski w 1939r. W bitwie nad Bzurq zniszczyl6 niemieckich czolg6w za co dostal
order Virtutti Militari. Potem walczyl przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu w paristwie
podziemnym i przeciwko Niemcom. Po wojnie nie zioiyi munduru, pozostal w shkbie.
W 1951r. zostal schwytany, byla prowokacja w paristwie podziemnym. W 1953r. -jest to tez
wielka symbolika, bo dzisiaj sadzimy dqby katfiskie, nie mamy wgtpliwoSci, Be osoby, kt6re
zginqty w Katyniu w kwietniu 1940r. sg polskimi bohaterami, ale o tych, kt6rzy 1 marca 1953r.
katyliskim stmilem w tyl giowy zostali zarnordowani na polskiej ziemi, w wiqzieniu
mokotowskim, przez ludzi w polskich mundurach, nie pamiqtamy. Jest to czqSC tragicznej
polskiej historii. ZwroCcie Paristwo uwagq, jak to glqboko rani SwiadomoSC spolecznq, jaki to
ma wp4yw na nasze wzajemne relacje. Dzisiaj w Polsce odtwarzane sq trwale podzialy, kt6re
prawdopodobnie nie bqdq zasypane przez kolejne lata, one siq wywodzq z pocqtku XX wieku,
gdzie z jednej strony powstawal ruch narodowy a z drugiej strony socjaldemokracja
Rzeczpospolitej Polskiej. Jedni byli patriotami przywipinymi do tej ziemi, natomiast inni
uwaiali, i e paristwo polskie, nar6d polski to pienviastki archaizmu i trzeba z nimi skonczyC
i w internacjonalistyczny spos6b zbudowaC nowe stosunki spolecme. Internacjonalizm
socjalistyczny dzisiaj konczy siq fiaskiem, kt6re majduje sw6j wyraz na ulicach Brukseli. Jest
to namiastka tego, do czego prowadzi tego typu podejicie. Sp6r o historiq, kt6ry zaczyna siq
u nas toczy6 za tlo tej dyskusji bierze sobie dyskusjq o tego typu bohaterach, o tego typu
zachowaniach.
Swiadom tej kontrowersji czy dyskusji, chcq powiedzied, ze koficem naszej polskiej tozsamodci
bqdzie sytuacja, w kt6rej nie bqdziemy mieli odwagi oddaC holdu i czci ludziom, kt6rzy nie
iqdajq hdnej zaplaty. Prawdopodobnie mogli oni by6 wysoko wynagradzanymi oficerami
w shkbie bezpieczenstwa, w wojsku polskim podleglym komunistom, ale wybrali las, wybrali
walkq w konspiracji. W 1953r. oni doskonale wiedzieli jak skohcq, mimo to uznali, ze walka
o prawdq, walka o polskq wolnoSC, polskg tohsamoSC jest wartoSciq samq w sobie.
Wszystko to co powiedzialem jest dla mnie wystarczajqcq mowq obronnq, zeby uzasadniC
symbolicmy ruch z naszej strony,jakim mogloby by6 nadanie nazwy ulicy imieniem tej osoby.
Mam pehq SwiadomoSC, ke nie jest to osoba zwipina z ta, ziemiq. Byl to ostatni dow6dca
ostatniego zarqdu organizacji, kt6ra w imiq prawdziwej wolnej Polski walczyla
z komunizmem. Stqd tek ta inicjatywa."

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Podzielam poglqd Pana radnego Slawomira Osiwaty w tym duchu, ze trzeba mieC takq
konsekwencjq, aby wybkiwa6 bohater6w ziemi, na kt6rej siq zyje i mieszka. Nie zgodzq siq
z Panem Przewodnicqcym na siowo kontrowersyjne. My nie powinniSmy siq baC tego slowa.
Najbardziej zaklamanq rzeczywistoSciq w naszej niedawnej historii jest rzeczywistoS6 od
1945r. do 1963r. Jest to mroczna historia w Rzeczpospolitej Polskiej. Prosze zauwaiyC, ze

w podziemiu niepodlegloSciowym bralo udzial prawie 200 tysiqcy mlodych ludzi, mlodych
patriotow. Natomiast aparat, kt6ry niszczyl liczyl 600 tysiqcy os6b. Bardzo Aujq, i e mamy
takq rzeczywistoSk, i e malo siq o tym m6wi w przestrzeni publicznej.
Przyznajq Panu radnemu Osiwale racjq, ie w uchwalach Rady Miejskiej powinniSmy
koncentrowak siq na naszych bohaterach, ludziach zashkonych. Nie b6jmy siq raz na zawsze
zerwad z poprawnoiciq politycznq. MySlq, i e najwyiszy czas, aby odklamywak tq
rzeczywistoSC. JeSli przyloiymy siq do tego kamyczka odklamywania rzeczywistoSci, uwaiam,
ze jest to krok naprz6d. Nie wiem czy to miejsce zasluguje na tego bohatera. Jest to kwestia
dyskusji, czy uliczka na peryferiach miasta powinna by6 nazwana imieniem tego bohatera.
Jeszcze raz poprosilbym Paristwa o zastanowienie siq czy jest to miejsce wldciwe do
uhonorowania tego czlowieka."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
, , M a podobny poglqd, jeSli chodzi o charakter tej ulicy. Byloby lepiej, gdyby byla to bardziej
reprezentacyjna ulica. Natomiast jest pytanie o realia. Czy faktycznie, biorqc pod uwagq to
w jaki spos6b nazwy ulic nadajemy, jak rozbudowujemy $ gminq, czy jesteSmy w stanie
znaleik bardziej godnq ulicq. To sq male ulice, kt6re powstajq na malych osiedlach i tego
charakteru nie zrnienimy.
Chodzi mi o uhonorowanie tej osoby. Jestem przekonany, i e ci ludzie urnierali z nadziejq, i e
prawda o tym kim oni byli, co robili, ujrzy Swiatlo dzienne. Dzisiaj jest ten moment, aby ujrzala.
MySlq, i e mamy swojq role do odegrania."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Zbliia siq Swiqto gminy. Jest proSba o zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Na tej
uroczystej sesji moina byloby podjqC takq uchwalq, nadajqc placowi czy skwerowi na terenie
gminy nazwq plk. Lukasza Cieplinskiego."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Wydaje mi siq, 2e uroczysta sesja Rady Miejskiej powiqzana z 1050 rocznicq chrztu Polski
bylaby pewnie piqknym momentem, w kt6rym moina byloby podjq6 takq uchwalq."
Radny Siawomir Osiwaia
,,Nie podlega mojej najmniejszej wqtpliwoSci inicjatywa co do przekonania, i e tak byk
powinno, i e powinniimy jako rada gminy, kt6ra ma uprawnienia, w taki sposbb uhonorowak
ludzi z tarntego okresu. Natomiast to co powiedzialem na pocqtku, nie znalem tej postaci.
Biorqc pod uwagq dogwiadczenia, i e czqsto nastqpni przychodq i zdejmujq tablice a na tej
tablicy bqdzie tylko nazwisko pulkownika, przy kt6rej to ulicy kt06 zamieszka, mam nadziejq,
i e by6 moze przeczyta uzasadnienie, kim on byl. To co mnq inspirowalo to jest to, ze robimy
to po raz pierwszy akurat w tym obszarze. W zwiqzku z tym nasunqla mi siq myil, czy jeSli
robimy to po raz pierwszy, czy jesteSmy przekonani, ie podobnych os6b jak plk. Lukasz
Cieplinski nie bylo czy nie mieszkali na naszym terenie. JeSli taka osoba z naszego rejonu
zashkyla sie swojq postaw% swoim patriotyzmem, czy nie powinna by6 w pierwszej kolejnosci
uhonorowana."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Jeili najdziemy osoby, kt6re siq zashkyly, kt6re w tyrn okresie wolnoSci i niezawislodci
funkcjonowaly, to mySlq, i e bqdzie jeszcze nie jedna okazja, nie jedna ulica, aby w6ciC do tej
dyskusji. Jest to pewien symbol. Nie mamy siq do czego odwolywak. Ta decyzjamoim zdaniem
ma wszelkie uzasadnienia. Odbieram inicjatywq Pana Burmistrza skierowania projektu
uchwaly na uroczyse sesjq Rady jako 100% wywiqanie siq z pewnego slowa, kt6re zostalo

dane miesiqc temu, be wrocimy do tego tematu. JeSli jest jaka4 koncepcja, mogq unaC,ze plac
czy skwer bylby nawet ciekawszym rozwiqzaniem, gdyz tam moglibySmy kamien czy tablice
pamiqtkowq umieSciC i tego typu treiC mieszkaricom pokazaC. W zwiqzku z tyrn przyjmujq to
jako dowbd dobrej woli. Osobiscie jestem zainteresowany dalsq dyskusjq na ten temat."
Radny Mariusz Rosiiiski
,,Zgadzam siq z tyrn, ie w pienvszej kolejnogci powinniSmy szukaC tych bohaterow, ktorzy
pochodq z grniny Serock. R6wnieb mialem wqtpliwoSC czy ta ulica jest odpowiednia do
uhonorowania tej osoby. Jestem za koncepcjq, aby maleid plac lub skwer, kt6remu
moglibyimy nadaC nazwq im. plk. Lukasza Cieplinskiego. Bqdzie to mialo zdecydowanie
wigksq wymowq. Na pewno jest to dobry pomysi, aby o tym czlowieku pamieta6 i ieby mial
miejsce w naszej gminie. Nazwisko to u niektorych wywola zainteresowanie, kim byl ten
czlowiek. Bedzie to nioslo ze sobq pewne wartoici edukacyjne. Jest to bardzo waine pod tym
wzglqdem."
Radny Stanisiaw Krqyczkowski
,,W pelni zgadzam siq ze stanowiskiem Pana Przewodnicqcego, Pana Mariusza Rosinskiego
i Pana Bwmistrza. Uwakam, i e po tylu latach zaklarnania nalezy siq ludziom poleglym lepsza
pamiqC. Pocieszajqce jest to, ze mlode pokolenie przejawia ogrornne zainteresowanie. Nie
waine czy to bqdzie ulica, skwer czy plac. Ci ludzie zacznq dociekaC co to byla za postad. Tak
jak Pan Burmistrz wspomnial, by6 moie malo jest bohaterow miejscowych. Mogq wymieni6
postaC pik. Kity. Moze nie wslawil siq walkq, ale by4 oporny wobec wladzy narzuconej silq
Kolejna, osobq jest ks. Sujkowski, ktory uratowal dziesiqtki osob przed nalotami gestapo.
Z opowiadari wiem, i?e nikt nie pytal siq, jak ,,chrzcili" narn ulice irnionarni tych, ktorzy
mordowali najlepszych Polakow.
Jest odpowiedni moment, jest czas, Z;ejakoS to wszystko pqklo. Jestem pelen unania i szacunku
dla Pana Burmistrza, ze we wszystkich wystqpieniach publicmych m6wi o tych rzeczach
wprost a malo jest ludzi, ktorzy to potrafiq."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Zaproponowal zdjqcie z porqdku obrad dzisiejszego wspolnego posiedzenia Komisji oraz sesji
Rady Miejskiej projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy
ul. pik. Lukasza Cieplinskiego.
Nastqpnie poddal pod glosowanie zgloszonq propozycjq.

W glosowaniu
Projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. plk. Lukasza
Cieplinskiego zostal zdjqty z porzqdku obrad przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym
(zalqcznik nr 7).
6.
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreilenia przystankhw
komunikacyjnych oraz warunkhw i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych,
kthrych wlaicicielem lub zanqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz
,,W zwirpku z rozwojem komunikacji lokalnej i wnioskami mieszkahc6w, powstajq nowe
przystanki. Naleky rozszerzyk wykaz przystank6w o nowopowstajqce przystanki. Sq to
przystanki w Serocku na ul. Wyzwolenia- Rubinowa w obydwu kierunkach, w DqbinkachLeSna oraz powstale przystanki w Cuplu- Arciechowska oraz Orzechowa."

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Jest to r6wniez kompatybilne z pewnymi zmianarni zwiqzanymi z rozszerzeniem komunikacji,
a takie z zalegalizowaniem przystankow, kt6re powstaly na wniosek mieszkahc6w."
Radny Slawomir Osiwala
,,Chcialem tylko zwr6ciC uwagq na zalqcznik nr 1. Rozurniem, i e sq to nazwy przystankbw.
W poz. 90, i 91 Zegrze Pln. proponujq wykreSliC ,,Pin."
Radny Stanislaw Kr~czkowski
,,Czy w zwi@u z wprowadzeniem nowych przystank6w zmienily siq godziny przyjazdu
i odjazdu autobus6w komunikacji lokalnej?"
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska
,,Godziny sq dostosowane do odleglo4ci trasy. Zmiany zostaly wprowadzone wczehiej ."
Radny Kazimierz Sosnowski
,,Przystanek- Jachranka MPWiK powinien mieC mienion4 nazwq na Skubianka MPWiK.
Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okre4lenia
przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystankow
komunikacyjnych, kt6rych wldcicielem lub zarqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednoglo4nie (zalqcznik
nr 8).
7.
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia os6b
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezplatnych pnejazd6w autobusami
komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock

Kierownik Referatu A G Anita Kubalska
,,Na wniosek Pana radnego Slawomira Osiwaly wystqpujemy do Psuistwa o wyraienie zgody
na objqciu dodatkowej grupy os6b do korzystania z bezplatnych i ulgowych biletow na
przejazdy komunikacjq lokalnq. Sq to osoby, kt6re osiqgnqly powszechny wiek emerytalny bez
ustalonego prawa do Swiadczen emerytalnych lub rentowych. Jest to bardzo mala grupa osob."
Radny Slawomir Osiwala
,,Chcialbym serdecmie podziqkowaC za bardzo szybkie podej4cie do tematu. W zalqcmiku
nr 1 do projektu uchwaly w pkt 3 jest zapis, i e ,,Warunkiem skorzystania z ww. ulg oraz
beiplatnego korzystania z przejazdow autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i
Gminy Serock jest:
1) Okazanie siq dokumentem potwierdzajqcym istnienie podstawy do ich zastosowania,
2) Dla oscib, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3 (dla osdb, ktbre osiqgnqly powszechny wiek
emerytalny, bez ustalonego prawa do 4wiadczeli emerytalnych lub rentowych) okazanie
siq zdwiadczeniem wystawionym przez Burmistrza Miasta i Grniny Serock."
W jakim celu jest potrzebne zaiwiadczenie? Czy nie wystarczy dow6d osobisty tej osoby?"

Zastgpca Burmistrza Jbzef Zajqc
,,Ulga dotyczy tylko mieszkahc6w gminy. Dlatego konieczne jest zaiwiadczenie wystawione
przez Burrnistrza."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Chcialbym poprosi6 o dokonanie analizy kosztow w zakresie objqcia uczni6w szkol
podstawowych i gimnazjow z terenu gminy bezplatnymi przejazdami komunikacjq lokalnq."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Jaka jest intencja wprowadzenia zmiany uchwaly? Czy osoby, ktore osiqgnqly powszechny
wiek emerytalny, ale nadal pracujq zawodowo, sq objqte ulgowymi przejazdami komunikacjq
lokalnq?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Mamy sytuacjq, w kt6rej jest niewielka grupa os6b wykluczonych. Sq osoby, ktbre osiqgnqly
wiek emerytalny, ale z r6inych przyczyn nie majq ustalonego prawa do emerytury. WyszliSmy
z zalozenia, ze nie obciqky to zbyt bardzo budzetu gminy. Warto nadaC uprawnienia do
ulgowych przejazdbw komunikacjq lokalnq tej niewielkiej grupie os6b, aby nie czula siq
wykluczona. JesteSmy po rozmowach z przewoinikiem."
Radny Slawomir Osiwala
,,Z treSci zalqcznika do projektu uchwaly nie wynika, i e ulgi dotyczq osob z terenu gminy
Serock."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia os6b
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezplatnych przejazdow autobusami
komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 9).
8.
Rozpatnenie projektu uchwal w sprawie zanqdzenia wybordw do Rady Osiedla Zegrze
oraz ustalenia ich daty

Kierownik Referatu RMP RafaC Karpiriski
,,Uplynql termin kadencji Rady Osiedla Zegrze. Jest problem ze zglaszaniem siq os6b chqtnych
do pracy w Radzie Osiedla. Termin przeprowadzenia wybor6w nie moie by6 kr6tszy niz 40
dni od momentu powolania komisji wyborczej. JeSli uchwala w sprawie powolania komisji
wyborczej zostalaby podjqta na sesji Rady w dniu 30 marca 2016r., termin wyborow do Rady
Osiedla Zegrze mokna wyznaczy6 najwczeSniej na 15 maja (niedziela)."
Radny Slawomir Osiwala
,,Proponujq termin przeprowadzenia wybor6w w dniu 15 maja 2016r."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zarzqdzenia wybor6w do Rady Osiedla
Zegrze oraz ustalenia ich daty.

W glosowaniu
Projekt uchwaiy zostd zaopiniowany pozytywnie przy 12 giosach za- jednogioinie (zalqcznik
nr 10).

9.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji wyborczej odpowiedzialnej
za pneprowadzenie wybor6w do Rady Osiedla Zegrze

Radny Slawomir Osiwala
,,Na sesji przedstawiq Pahstwu komplet skiadu komisji wyborczej. Na chwilq obecnq zgiosiiy
siq 4 osoby."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,W zwiqzku z niepeinym skladem komisji wyborczej, chciaibym zaproponowaC Pahstwu, aby
projekt uchwaiy zaopiniowaC podczas sesji."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddai pod glosowanie wniosek o wylqczenie z opiniowania projektu uchwaiy w sprawie
powoiania Komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wybordw do Rady Osiedla
Zegrze na dzisiejszym wspolnym posiedzeniu Komisji. (zaiqcznik nr 11).

W glosowaniu
Wniosek zostd przyjqty przy 12 giosach za- jednogioinie.
10.
Sprawy r6ine
Radny Stanisla w Krzyczko wski
,,Czy odbyia siq juz rozprawa o zasiedzenie drogi w Gutach?"
Burmbtrz Sylwester Sokolnicki
,,Na sesji przekaiemy informacjq w tej sprawie."
Radny Krwztof Bohko wski
,,Czy zostaiy podjqte dziaiania zwiqzane z budowq oiwietlenie na ul. Przy Lesie i ul. Zytniej
w Serocku?"
Burmbtrz Sylwester Sokolnicki
,,Rozstrzygniqty zostai przetarg na zaprojektowanie tego zadania i zlecone prace w tym
zakresie."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Na ostatniej sesji dosyC mocno potraktowaliimy wniosek w sprawie nazwy ulicy w Skubiance.
Podczas jednego z ostatnich dyzurdw rozmawiaiem z osobq, ktdra zioiyla wniosek o nadanie
drodze polozonej w Skubiance nazwy ul. Maiego Ksiqcia. Przekazaiem informacjq, i e Rada
sprobuje pod$ decyzjq w tej sprawie.
Na ostatniej sesji Przewodnicqcy Rady Osiedla Zegrze zgiosil inicjatywq, abyimy spr6bowali
porozmawiak o sprawach zar-a
kryzysowego i obrony cywilnej i zadaniach gminy w tym
obszarze. Czy jest do przyjqcia przez Pahstwa zorganizowanie wspblnego posiedzenia komisji
w tym temacie?"
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Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Proszq, zebySmy z tym jeszcze trochq poczekali, poniewai jesteSmy na etapie formulowania
Referatu Zarzqdzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeiistwa. Potrzebujemy jeszcze
trochq czasu. Trzeba byloby zrobiC wstqp zwiqzany z tym, czym jest bezpieczenstwo i co dla
kaidego z nas znaczy. Dla k&dej jednostki bqdzie to inny wymiar. Proszq, BebySmy wstrzyrnali
siq z organizacjq spotkania.
ZabezpieczyliSmy Srodki na dwa programy pozytku publicznego- zwiqzane
z upowszechnianiem wSr6d dzieci i mlodziezy wiedzy militarnej, natomiast drugi jest zwiqzany
z podstawowymi zasadami niesienia pienvszej pomocy. JesteSmy na etapie uruchamiania tych
dw6ch prograrnbw."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Zostal zlokony wniosek sohys6w o zmiarq uposaienia sohys6w. Skierowalem wniosek do
rozpatrzenia przez Komisjq Spraw Obywatelskich, Komisjq Rolnictwa, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisjq Romoju Gospodarczego, Budzetu i Finandw.
Na drodze krajowej na tzw. luku w kierunku mostu w Zegrm ma miejsce bardzo duzo
wypadk6w samochodowych. Chcialbym poprosiC Pana Burmistrza o zbadanie moiliwoSci
przedhkenia pasa oddzielajqcego chodnik od drogi krajowej w kierunku Zegrza."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Niedawno goScil u nas Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad i m.in. ten
problem byl zglaszany."
Radny Stanislaw Krqyczkowski
,,Chcialbym poruszyC temat zwiqzany ze skrzyzowaniem w Szadkach. Nie jestem zadowolony
opiniq i uzasadnieniem specjalist6w. Postawienie znak6w na tym skrzyzowaniu nic nie zmieni.
Jest potrzebna budowa ronda na skrzykowaniu w Szadkach."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad po audycie na terenie gminy zadeklarowala,
ze w pierwszym etapie zrobi to co od razu mokna wykonaC. Natomiast ma Pan racjq, ze
skrzyzowanie w Szadkach wymaga trwalego rozwiqzania. ZglaszaliSmy to podczas spotkania
z GDDKiA."
Radny Krzysztof Boriko wski
,,Proszq o informacjq w zakresie koszt6w zimowego utrzyrnania dr6g i chodnik6w w sezonie
zimowym 20 15/20 16.
Na Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu punkt zwipany z wprowadzeniem dodatkowych godzin
pracy Centrum Kultury i Czytelnictwa zostal wycofany i przelokony na kolejne posiedzenie
Komisji. Zglaszalem wniosek, aby rozwaiyC mozliwoSC wyduenia godzin pracy Centnun.
Rozumiem, ke Centnun Kultury ma shkyC wszystkim mieszkancom gminy. Bylbym
wdziqczny, gdyby udalo siq dostosowaC pracq Centrum do potrzeb mlodzieiy."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Zapraszarny Pahstwa na 8 kwietnia godz. 15.00 przed tablicq pamiqtkowq ratusza- bedzie
mialo miejsce zlozenie kwiat6w w zwiqzku z rocznicq katastrofy smolenskiej oraz zbrodni
katyhskiej.
Zapraszam Pahstwa na mszq 6w. z okazji Swiqta patrona Sw. Wojciecha- 24 kwietnia 2016r.
godz. 11.OO do serockiego koSciola."

Radny Mariusz Rosihski
,,Zglaszalem wniosek o dokonczenie wyioienia kostkq ul. Zamknietej w Serocku. Czy jest
szansa na realizacjq tego zadania?
Zgiaszaiem r6wnieZ wniosek o uporzqdkowanie posesji na ul. Szaniawskiego w Jadwisinie.
Czy udalo siq coS zrobik w tej sprawie?"
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Temat zostai przekazany do Straiy Miejskiej. Natomiast trudno jest wyegzekwowak
cokolwiek na prywatnej posesji."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad, podziqkowd wszystkim za udziai i zakonczyl wspolne
posiedzenie Komisji Rady Miejskiej o godz. 17.15.
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