Protok61 nr 412016
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 19 maja 2016r.

Posiedzenie Komisji odbflo siq w Urzqdzie Miasta i Grniny Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.30.
Posiedzenie wsp6lne Komisji Rady Miejskiej otworzyl Wiceprzewodnicqcy Rady Miejskiej
J6zef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu wspdlnym Komisji bierze udzial 9 radnych
(nieobecni radni: Artur Borkowski, Krzysztof Bolikowski, Agnieszka Oktaba, Stanislaw
Krzyczkowski, Slawomir Osiwala i Mariusz Rosiriski; lista obecno4ci- zalqcznik nr I), co
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja m o k obradowae. W posiedzeniu wsp6lnym Komisji
uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zaswpca Bunnistrza J6zef Zajqc, Skarbnik
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Ochrony ~rodowiska,
Rolnictwa i Lednictwa (oSR~L)Anna Kamola, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego (GP) Cezary Parzychowski oraz Kierownik Referatu
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoscizalqcznik nr 2).
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Przedstawii nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie idzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji dla Powiatu Legionowskiego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pokyczki dlugoterminowej
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pokyczki dlugoterminowej
z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Grniny Serock na lata 2016-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia m i a n w budzecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od widcicieli
nieruchomodci, polozonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na kt6rych nie
zarnieszkujq mieszkahcy a powstajq odpady komunalne.
7. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie ustalenia ryczaitowej stawki oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokogci opiaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wladcicieli nieruchomoki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie terminu, czqstotliwoSci i trybu uiszczania
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wla6cicieli nieruchomo6ci na
terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarqdzenia poboru oplaty, okredlenia inkasent6w
i wysokogci wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
11. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nabycia udziai6w w dziaice nr 46 pdozonej
w obrqbie 08 w Serocku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 1814 poiokonej w obrqbie
17 w Serocku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialek nr 2014 i 20/5 polozonych
w obrqbie 10 w Serocku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie sprzeda.2~dzidek nr 22113, 22114 i 22115
poloionych w obrqbie Borowa G6ra gm. Serock.
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialek nr 62/9,62/12,62/13,62/14
i 62115 polozonych w obrqbie Skubianka gm. Serock.
16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyr&enia zgody na ustanowienie
nieodplatnej sb?ebnoSci przesylu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.
17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Borowa
G6ra nazwy ul. Dereniowa.
18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Nowa Wie4
nazwy.
19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka
nazwy ul. Nektarynki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej w Serocku nazwy
ul. Terainiejsza.
2 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy.
22. Przyjqcie protokch z 2 wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku.
23. Sprawy r6ine.
Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski
,,Chcidbym zglosiC wprowadzenie do porqdku 3 projektbw uchwal:
- jako punkt 23- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przynania nagrody za wysokie
osiagniqcia w dziedzinie sportu,
- jako punkt 24- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie
osiqgniqcia w dziedzinie sportu,
- jako punkt 25- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyra2enia zarniaru pozbawienia
kategorii drogi gminnej poprzez wylqczenie jej czqSci z u2ytkowania jako drogi publicnej.
obrad? Nie widzq sprzeciw.
Czy Paristwo radni akceptujq zaproponowane zmiany do po&u
W zwiqku z tym stwierdzam przyjqcie p o q d k u posiedzenia wraz z zaproponowanymi

zmianami."
(Na posiedzenie Komisji przybyli radni: Stanislaw Krzyczkowski i Mariusz Rosihski).
1.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku
Skarbnik Monika Ordak
,,Wystqpujemy do Paizstwa o akceptacjq udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego w kwocie 9.300A. Warunki i zasady
rozliczenia irodk6w zostanq okreSlone w odrqbnej urnowie. Na koniec roku bqdq wyliczone
koszty, po przeliczeniu rzeczywistych kosztbw utrzymania naszych dzieci w przedszkolu. Na
chwilq obecnq do przedszkola specjalnego z terenu gminy Serock uczqszcza dwoje dzieci."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 3).
2.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej
z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej
z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Mamy dwie inwestycje zapisane w tym roku w budzecie: podniesienie efektywnoici
energetycznej na terenie gminy (oiwietlenie uliczne) oraz remont Zespolu SzkolnoPrzedszkolnego w Woli Kielpinskiej. Dokonujemy pewnej zmiany dotycqcej przesuniqcia
Srodk6w na ten rok, wynika to z tego, ze Srodki, kt6re byly zagwarantowane w budzecie shkyly
temu, aby zapewnid wklad wlasny na realizacjq inwestycji, kt6re mogq ubiegad siq
o dofinansowanie zewnqtrzne. Poniewai h d e n program unijny na dzien dzisiejszy nie jest
dokonczony, rezerwujemy Srodki, kt6re sq, ale nie sq wykorzystywane. Zbliiamy siq do
polrocza i jest mala gwarancja, ze w I1 polowie roku wydamy te pieniflze. Zmieniamy filozofie
podejScia w tym roku i inwestycje, kt6re naleky wykonad a kt6re nie majq szans na wsparcie
Srodkdw zewnqtrznych, chcemy realizowad w tym roku. Przesuwamy na 2016r. realizacjq
dwoch ww. zadati inwestycyjnych- poprawq efektywnoSci energetycznej w duiej czqici na ten
rok, natomiast remont budynku szkoly w Woli Kielpinskiej calkowicie na ten rok. W budzecie
zadanie to bylo rozbite w ten sposbb, ke w tym roku zapisana byla kwota 200.000zl i 250.000~1
w przyszlym roku. Planujemy wykona6 ta, inwestycjq w t p roku za kwotq 450.000zl i na
realizacjq tego zadania chcemy zaciqgnqd poiyczkq z WFOSiGW. Sq to tarisze pieniqdze, poza
tym po splacie 50% zaciqgniqtej pozyczki mozemy ubiegaC siq o jej czqiciowe umorzenie. St@
tez proponujemy Patistwu dwa projekty uchwal w sprawie zaciqgniqcia pokyczki na zadanie:
Poprawa efektywnoSci energetycznej budynku Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli
Kielpinskiej" w kwocie 304.300~1oraz ,,Poprawa efektywnoici energetycznej na terenie gminy
w miejscowoSciach: Marynino, Stanislawowo, Skubianka, Jachranka, Zablocie" w kwocie
300.000zl."
Skarbnik Monika Ordak
,,W projekcie uchwaly budzetowej planowaliSmy pokrycie deficytu budketowego czqSciowo
Srodkami pochodqcymi z emisji obligacji komunalnych, jak r6wniek z wlasnych Srodkbw.
W zwiqku z mozliwoSciq zaciqgniqcia poiyczek chcemy pomniejszyk emisjq obligacji
o 600.000zl a zaciqgnqk pokyczkq z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska
i Gospodarki Wodnej. ~ r o d k te
i sq bardziej korzystne, oprocentowanie wynosi rnniej niz 2%
w skali roku. Ponadto po splacie 50% pokyczki i spelnieniu wszystkich warunkbw zawartych
w umowie, gmina bqdzie miala prawo ubiegak siq o umorzenie pozyczki do kwoty 30%
zaciqgniqtej poiyczki. Planujemy zaciqgnqd poiyczki na okres 2016r.- 2024r., gdzie splata
bqdzie nastqpowad od roku 2017."
Radna Jolanta Kaczmarska
,,Jaki bqdzie zakres prac zwiqanych z poprawq efektywnoici energetycznej budynku Zespoh
Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej? Czy bqdzie to wymiana pieca, ocieplenie
budynku?"

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Projekt zostal wykonany w taki sposbb, aby uzyskiwad poprawq efektywnosci energetycznej.
Przypomnq, i e szkda w Woli Kieipiliskiej jest jednq z pienvszych szk6i wyposaionych
w gazowe ogrzewanie. Piece sq archaicme. Wszystko zostanie przebudowane. Zostanie
docieplony dach, zostanq wymienione okna na sali gimnastycnej, wykonana zostanie
instalacja centralnego ogrzewania."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod giosowanie projekt uchwaiy w sprawie zaciqgniqcia poiyczki diugoterrninowej
z Wojew6dzkiego Fundusm Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(dot. zadania Poprawa efektywnogci energetycznej budynku Zespoiu Szkolno- Przedszkolnego
w Woli Kieipi~iskiej- w kwocie 304.300~2).
W glosowaniu
Projekt uchwaiy zostai zaopiniowany pozytywnie przy 11 giosach za- jednogioBnie (zaiqcznik
nr 4).
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutornirski
Poddai pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie zaciqgniqcia poiyczki diugotenninowej
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(dot. zadania Poprawa efektywnoBci energetycznej na terenie grniny w miejscowoBciach:
Marynino, Stanislawowo, Skubianka, Jachranka, ZabiocieW-w kwocie 300.000zi).
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 giosach za- jednoglosnie (zaiqcznik
nr 5).
4.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
5.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta
i Gminy Serock w 2016 roku
Skarbnik Monika Ordak
,,Rozpocznq od ombwienia pxojektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie
Miasta i Gminy Serock w 2016 roku. Proponujemy zmiany polegajqce na zwiqkszeniu
dochod6w o kwotq ponad 116.000~1oraz wydatk6w o kwotq 443.000~1.Zmiany te spowodujq
zwiqkszenie deficytu o kwotq 326.000~1,kt6ry czqsciowo zostanie pokryty z wolnych drodkdw,
jakie grnina wypracowaia w latach ubiegiych.
Jezeli chodzi o miany po stronie dochodbw, wprowadzarny 10.000~1dotacji otrzymanej
z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie organizacji swiqta Patrona Serocka
Bw. Wojciecha. Zwiqkszamy ponadto wpiywy podatkowe z tytuiu zwrotu koszt6w upomnieh z
zaleglodci podatkowych, jak r6wniez z tytuiu opiaty Bmieciowej-jest to kwota 16.000~1.Gmina
otrzymaia zwrot koszt6w z Wojewbdztwa Mazowieckiego w wysokoBci 5.41221 za udziai
w targach turystycnych K61 Gospodyn Wiejskich. W ubiegiym roku gmina rozliczala siq ze
drodk6w unijnych- zadanie ,,Rozbudowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej w Serocku"
realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Ostatni wniosek nie
zostai jeszcze sprawdzony i rozliczony w roku ubiegiym. W zwipku z tym rozliczenie to
nasQpiio dopier0 w tym roku. Kwota 49.57421 wpiynqia jui na konto gminy.

JeSli chodzi o wydatki, proponujemy zmiany polegajqce na przesuniqciu Srodk6w na zadaniach
inwestycyjnych ujqtych w zalqcmiku inwestycyjnym. Przekazujemy Srodki w kwocie 15.000~4
na funkcjonowanie s u b ponadnonnatywnych. Wprowadzamy kwotq 9.30021 dla Powiatu
Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego. Ponadto zwiqkszamy plan
finansowy w Miejsko-Gminnym Zakladzie Gospodarki Komunalnej o ponad 260.000~1
z przeznaczeniem na remonty dr6g. Na ostatniej sesji wspominalam, ze Srodki zabezpieczone
na przedszkola niepubliczne i punkty niepublicne, kt6re dzialajq na terenie gminy, jak r6wniez
zwroty koszt6w dla grnin, gdzie dzieci z grniny Serock uczqszczajq do przedszkoli, sq
niewystarczajqce. W zwiqzku z tym wystqpujemy do Pdstwa o zwiqkszenie kwoty
o 200.000zl. Srodki te bqdq zabezpieczaly nasze potrzeby do kolica sierpnia.
Ponadto w zmianach budzetowych po stronie dochodowej i wydatkowej jest zmiana na
programie 500+, poniewai pod koniec kwietnia klasyfikacja budketowa. Gmina otrzymala
nowq decyzjq zmieniajqcq i proponujemy przeniesienie Srodk6w miqdzy paragrafami
i dzialami.
JeSli chodzi o Wieloletniq Prognozq Finansowq, jest dostosowanie strony dochodowej
i wydatkowej do wprowadzonych zrnian w budkecie, jak r6wniei wczeSniejszego zarqdzenia
Burmistrza, kt6re dotyczylo zwiqkszenia Srodk6w z dotacji otrzymanych przez gminq."

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,W ramach przesuniqcia Srodkbw, najwiqkszym beneficjentem jest oiwiata. Poprzez zmiany
budzetowe najwiqksze pieniqdze przesuwamy w kierunku oSwiaty. Podejmujemy 4 Srodowiska
szkolne. Rozbudowujemy szkolq w Jadwisinie. Inwestycja jest sprawnie realizowana.
Polecitem, aby w tym roku nobid wiqcej nik bylo planowane.
Szkola w Serocku- mieliSmy niedokonczonq inwestycjq polegajqcq na remoncie zaplecza
sanitarnego. W ubieglym roku przeprowadziliSmy remont w czqSci szkoly podstawowej,
pozostal remont w gimnazjum, co w tyrn roku bqdziemy konczyd. Polqczymy to z modernizacjq
zaplecza socjalnego sali gimnastycznej.
Zostanie zmodernizowany budynek szkoly w Woli Kielpinskiej, o czym jui wczeiniej
m6wilem.
By@ zaplanowane pieniqdze na wykonanie termomodernizacji budynku szkoly w Zegrzu, ale
poniewa2 konkurs o dofinansowanie ze Brodk6w unijnych jeszcze siq nie rozstrzygnql i nie
mamy informacji, kiedy to nastqpi, przenosimy te pieniqdze na inwestycjq zwipanq z budowq
parkingu przy szkole w Zegrzu. W tym roku byly zaplanowane tylko i wylqcznie Srodki na
wykonanie projektu. W tym roku inwestycja bqdzie zrealizowana."
Radna Jolanta Kaczrnarska
,,Wszyscy bardzo siq cieszymy z inwestycji w szkdach.
Na poprzedniej sesji rozmawialiimy o komunikacji lokalnej. MieliSmy dwa tygodnie na
zglaszanie ewentualnych uwag do zmian w komunikacji. Po uzgodnieniu z soltysarni,
wnioskowalam o dodatkowy kurs wieczorny w dni powszednie na trasie Dqbe- Legionowo."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Pani Kierownik otrzymaia polecenie, aby uruchomik pilotaiowy kurs. Jezeli pilotai wykake,
ie sq osoby, kt6re korzystajq z tego kursu, na pewno pieniqdzy na to nie zabraknie. Na pewno
wszystkie Pahstwa wnioski traktujemy jako pilotaiowe. Nie zwiqkszamy w tej chwili
pieniqdzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jezeli pilotai okaie, ie dany kurs jest uzasadniony, trzeba
bqdzie zwiqkszyd pieniqdze na ten cel."

Radny Mariusz Rosihski
,,W uzasadnieniu do projektu uchwaly mieniajqcej budzet jest informacja o podjqtych pracach
dotycqcych udoskonalenia ciqgu komunikacyjnego przy szkole w Serocku. Jest to bardzo
wa2ne. Inwestycja bqdzie wykonana w czasie wakacji. Chciaibym podziqkowad, ze zostalo to
uwzglqdnione i zostaiy przeznaczone na to Srodki finansowe.
Chcialbym zapytai o szalet miejski. Gdzie szalet bqdzie zlokalizowany? Docierajq do mnie
sygnaiy, ze bylaby potrzeba szaletu. Jedyna toaleta to toaleta znajdujqca siq przy Centrurn
Kultury i Czytelnictwa. Czy nie warto pomySled dodatkowo o rozstawieniu na terenie rniasta
kilku toalet TOI-TOI? Proszq o bardziej szczeg6lowe informacje.
Zostda zabezpieczona kwota 20.000~1
na doprowadzenie gazu do budynk6w. Jakich budynkow
to dotyczy?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,ZabezpieczyliSmy w bud2ecie Srodki finansowe na poprawq ukladu komunikacyjnego przy
szkole w Serocku. Obecny uklad komunikacyjny jest sprawny, ale blokuje siq przed godzinq
8 rano, jest niewydolny. Wsp6lnie ze Srodowiskiem szkolnym znaleiliimy takie rozwiqzanie,
kt6re myilq, ze bqdzie bezpieczne. Zadanie to zostanie wykonane w czasie wakacji.
Podjqliimy decyzjq o wykonaniu sieci toalet na terenie miasta. W zwiqzku z tym przekazujemy
do Miejsko-Gminnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej irodki finansowe. WybraliSmy dwie
lokalizacje: dziaika gminna przy budynku OPS i ZOSiP na ul. KoSciuszki, ktbra posiada
przylqcze kanalizacyjne oraz na dziaice przy ul. Nasielskiej- stacja transformatorowaprzy OSP
Serock.
Jeili chodzi o doprowadzenie gazu do budynkbw, przypomnq, 2e przyjqliicie Pahstwo plan
gospodarki niskoemisyjnej. Doprowadzenie gazu dotyczy budynkbw wielorodzinnych przy
ul. Pultuskiej i ul. Nasielskiej. Zabezpieczone Brodki w wysokoici 20.000~4sq przeznaczone na
wykonanie oceny, czy technicnie moina doprowadzik gaz do tych budynkbw. Jeili bqdzie
technicma mokliwoSk, bqdziemy siq zastanawiak jak gaz tam zainstalowak."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Mieszkaticy kierujq pytania zwiqzane z terminem realizacji inwestycji- Przebudowa
ul. Gl6wnej w Stasim Lesie."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Rozpoczqliby6my Q inwestycjq jui dawno, poniewai mamy przygotowanq caiq
dokumentacjq. ZloiyliSmy jednak 3 wnioski o dofinansowanie ze Srodk6w zewnqtrznych.
Dotyczy to ul. Dlugiej w Stasim Lesie, ul. G16wnej w Stasim Lesie oraz ul. Jasnej w Jachrance.
Nie moina rozpocqk inwestycji bez zakoficzenia postepowania naboru wnioskbw. Dop6ki nie
bqdzie decyzji, nie mozemy rozpocqk inwestycji. MySlq, i e przed wakacjami uruchornimy tq
inwestycjq."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Jekeli chodzi o ul. Diugq w Stasim Lesie, niewielkie powierzchnie grunt6w prywatnych bqdq
zajqte pod drogq. WaScicielom grunt6w przysluguje roszczenie z tego tytulu. Mieszkahcy
dopytujq o procedure ubiegania siq o odszkodowanie."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Jest to realizacja inwestycji drogowej w oparciu o tzw. specustawq. Wszystkie dokurnenty,
ktbre wykonaia gmina sq w starostwie i Starosta bqdzie ustalal odszkodowania dla kaidego
wlaiciciela gruntu. W tej chwili Starosta ustalil jui! wszystkie odszkodowania dla wlaicicieli

nieruchomoici przy ul. Gl6wnej w Stasim Lesie. To samo uczyni z wlakicielami
nieruchomoici przy ul. Dlugiej."

WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 6).
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta
i Gminy Serock w 20 16 roku.
W gtosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 7).
6.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie odbioru odpaddw komunalnych od wta8cicieli
nieruchomo$ci,potoionych na terenie Miasta i Gminy Serock, na ktdrych nie zamieszkujq
mieszkalicy a powstajq odpady komunalne

Kierownik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,Proponowany projekt uchwaly jest powiqzany z projektem uchwaly dotycqcej ustalenia
ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dzialkowicz6w. Do
tej pory gmina obejmowala gminnym systemem odbierania odpad6w komunalnych tylko
wlaScicieli nieruchomoici zarnieszkalych. W zwiqzku ze zmianq ustawy o utrzymaniu czystoici
i porqdku w gminach mozemy objqC nieruchomoici dzialkowe oplatq ryczahowq. Naleiy
jednak wczeiniej podjqC uchwalq, na podstawie ktorej przejmujemy czqiC nieruchomoSci
niezamieszkalych do systemu gminnego i wskazujemy jakie to sq nieruchomoici.
W przedstawionym projekcie uchwaly wskazujemy, ze postanawiamy o odbieraniu odpad6w
komunalnych od wlaicicieli nieruchomoici poloionych na terenie Miasta i Gminy Serock, na
ktorych nie zarnieszkujq mieszkancy a powstajq odpady komunalne. Wskazujemy rowniei, ze
dotyczy to nieruchomoici, na ktorych najdujq siq domki letniskowe lub inne nieruchomoSci
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Odbieramy dzisiaj odpady komunalne od wldcicieli nieruchomoici zarnieszkalych na terenie
calej gminy, ale r6wniez tych dzialkowicz6w, kt6rzy zloiyli deklaracjq na odbi6r przez gminq
odpadow komunalnych. W deklaracji wskazali okres, w j akim przebywajq na dzialkach
rekreacyjnych poloionych na terenie gminy. Znacna czqSC dzialkowicz6w przebywa na
dzialkach, deklarujq, ze na dzialce przebywa tylko 1 osoba i tylko przez 1 miesiqc. Natomiast
na dzialce przebywa wiqcej os6b przez diuiszy okres czasu. Gmina musi wywieiC powstale
odpady. W zwizjzku z tym proponujemy podjqcie dwoch uchwal dotyczqcych odbioru odpadow
komunalnych od dzialkowicz6w."
Radny Wlodzimierz Skojkiewicz
,,Rozurniem, ze nie jest waine, czy dzialka jest zabudowana czy nie, oplata bqdzie wnoszona."

Kierownik Referatu OSR~L
Anna Kamola
,,Zapis w ustawie okreila, Be jest to nieruchomoS6 wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe. MoBe to by6 nieruchomoSC zabudowana dornkiem letniskowym, ale moie to
by6 r6wniei nieruchomoi6 niezabudowana, na kt6rej znajduje siq przyczepa campingowa czy
namiot, a na ktbrej powstajq odpady komunalne."
Radna Boiena Kalinowska
,,W jaki spos6b bqdzie ustalana opiata?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Do dzialkowiczow bqdq wysytane deklaracje. Wszystkie te osoby bqdq zobowiqzane do
zloienia deklaracji i na tej podstawie bqdzie ustalana opiata."
Radny Marek Bilitiski
,,Od kiedy opiaty wejdq w iycie?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Opiata bqdzie obowiqzywaia od 1 stycznia 2017r."
(nu posiedzenie KomisJ'iprzybyi Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski).

Radny Mariusz Rositiski
,,Z duiym zadowoleniem przyjqiem tq inicjatywq uchwaiodawczq. Jest to bardzo dobre
rozwiqzanie, przede wszystkim bardzo sprawiedliwe w stosunku do staiych mieszkahcow
gminy. Nie moie by6 takiej sytuacji, i e tylko stali mieszkaricy pokrywajq gro koszt6w
zwiqzanych z systemem odbierania odpaddw komunalnych. Wielokrotnie romawialiSmy na
ten temat na posiedzeniach komisji, w szczeg6lnoSci na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie
w ubieglym roku zajmowaliSmy siq gospodarkq komunalnq. Bylo zauwaione, Ze mieszkahcy
dziaiek rekreacyjnych uchylajq siq od uiszczania opiat, jest problem z ich wyegzekwowaniem.
Na caiq gospodarkq odpadarni komunalnymi m u s q skladak siq stali m i e s w c y , kt6rzy
regularnie wnosq opiaty. Nie jest to sprawiedliwe rozwipane.
Marn nadziejq, i e podjqcie uchwal w tym zakresie spowoduje, i e bqdq rnniejsze koszty dla
staiych mieszkahc6w, i e opiaty bqdq lepiej Sciqgalne.
Jeili chodzi o wysokoSC opiaty, uwaiam, ze jest ona zbyt niska."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Sejm RP pracuje nad zmianq ustawy z wytqczeniem wylqcznoSci spblek zewnqtrznych, jeili
chodzi o odbi6r odpadow. Czy byla w zwiqzku z tym wykonywana jaka.4 analiza czy tei
szacunki, zestawienie koszt6w odbioru oferowane przez firmy zewnqtrzne na razie wydaje siq
satysfakcjonujqce?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Zawsze do podrniotu, kt6ry Swiadczy uslugi moina mieC zastrzeienia i oczywiScie do firrny,
kt6ra dzisiaj zajmuje siq odbiorem odpadow komunalnych r6wniei mamy zastrzeienia.
Kwestia stworzenia wlasnq strukturq i firmq zajmujqcq siq odbiorem odpad6w komunalnych
wymaga duiego kapitalu. Ustawa, o kt6rej Pan wspornnial, to uklon w stosunku do duiych
miast, poniewa2 posiadajq one odpowiedniq bazq, sprzqt itd. W przypadku w maiym wymiarze
naszej gminy inwestowanie w sprzqt na tym etapie nie jest rozwaiane. PowinniSmy szuka6
dobrego operatora a nie wydawa6 pieniqdzy na tworzenie wlasnej firmy od podstaw.

Kwoty, kt6re udalo siq uzyskad w ostatnim przetargu, kt6re dzisiaj obowiqzujq sq naprawdq
dobryrni kwotarni. ChcielibySmy, aby kolejny przetarg przeprowadzid tak sprawnie i aby kwota
obowipujqca zostala utrzymana."

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,MySlq, ze mokna byloby rozwaiyd ten temat w szerszym kontekdcie kilku gmin, by6 moze
omowid na konwencie."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Moha byloby to rozwaiyd w kontekScie zwiqzku komunalnego."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwdy w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od
wldcicieli nieruchomoSci, polozonych na terenie Miasta i Grniny Serock, na ktorych nie
zarnieszkujq m i e s z k ~ c ya powstajq odpady komunalne.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 8).
7.
Rozpanenie 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 Referatu O ~ R Anna
~ L Kamola
,,PrzyjqliSmy, 2e przeciqtnie na nieruchomoSci dzialkowej w ciqgu sezonu powstaje
5 pojemnikow 1201odpad6w komunalnych. UstaliliSmy ryczahowq stawkq oplaty - 100~1,
jeSli
wlaSciciele nieruchomoici bqdq segregowad odpady oraz 20021- jeSli odpady nie bqdq
segregowane.
JeSli chodzi o iloSC pojemnik6w, jakq oszacowaliSmy, ze Srednio bqdzie powstawala na
nieruchomoSci dzialkowej, do wyliczeh przyjqliSmy Sredniq iloSd odpad6w w y t w m q przez
1 osobq na terenie gminy. Sq to dane szacunkowe. Zakladarny, ze Srednia iloSC odpad6w
powstajqca na nieruchomoici w przeciqgu roku to ponad 200kg. 11046 ta wynika ze sprawozdari
na temat iloSci odpad6w zebranych na terenie gminy. Ze sprawozdari iloSci odpadbw
odebranych z nieruchomoSci, jak r6wniez iloSci odpad6w odebranych w PSZOK wynika, ze
w 2015r. jedna osoba wyprodukowala 235kg odpad6w. Jest to tez zgodne z danymi
og6lnopolskimi, z kt6rych wynika, ze przeciqtny Polak wytwarza ponad 260kg odpad6w na
rok. JesteSmy gminq miejsko- wiejskq, wiqc odpad6w jest w y t w m y c h troche mniej z racji
tego, ze czqSC os6b kompostuje odpady na dzialce.
JeSli uznarny, Be przeciqtna nieruchomoid dzialkowa wytwarza 5 pojemnikow o pojernnoSci
120 1 w ciqgu sezonu, bqdzie to iloSC optymalna. Jest to tez wielkoSC por6wnywalna z gminarni,
kt6re majq podobnq specyfikq jak nasza, tzn. majq duio nieruchomogci dzialkowych, gdzie
zalozenia byly takie, ze na nieruchomo6ci dzialkowej jest Srednio wytwarzanych
5-6 pojemnik6w 120 1 w ciqgu sezonu. Do wyliczenia og6lnej iloSci odpadow sumowaliSmy
wszystkie rodzaje odpad6w."
Radny Kazimierz Sosnowski
,,Proponujq, aby ustalid liczbq na 6 pojemnikow, poniewai bardzo duio odpadbw, w tym
biodegradowalnych powstaje na nieruchomoSciach dzialkowych."

Kierownik Referatu O ~ R Anna
~ L Kamola
,,Musimy podaC stawkq za pojemnik i przemnoac przez liczbq pojemnikbw. JeSli podarny
wiqksq iloi6 pojemnik6w, ryczaltowa stawka oplaty wzroinie."
Radny Wodzimierz Skodkiewicz
,,Wprowadzenie oplaty ryczaltowej jest bardzo dobrym pomyslem. Jest na terenie p i n y duio
dzialek rekreacyjnych. Jednak nie ma co podwybzad stawki oplaty, poniewai nie wszyscy
wldciciele dzialek koszq trawq czy grabiq liScie. Jest d u o dzialek zaniedbanych."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,W 5 1 w ust. 6 jest zapis, i e ustala siq wy8sq ryczaltowq stawkq oplaty. Czy taki jest wym6g
nonnatywny, aby uiyC slowa ,,wyiszq"? Czy moina byloby z tego zrezygnowaC?"
Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski
,,Moina wykreilid slowo ,,wyisq"."
Kierownik Referatu OSR~LAnna Kamola
,,W ustawie o utrzymaniu czystoSci i p o q d k u w gminach jest zapis, i e ,, Rada gminy okres'li
wyisze stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,jeieli odpady komunalne nie
sq w spos6b selektywny zbierane i odbierane, nie wyzsze jednak nii maksymalne stawki oplat,
ktbre wynoszq odpowiednio dwzlkrotnq wysokoS6 maksymalnej stawki oplaty okres'lonej w ust.
2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposdb selektywny. "
Radny Mariusz Rosiiiski
,,Powiedzialem, Be oplata by6 moie jest niska. Trzeba wziqC pod uwagq jeden aspekt, jezeli
ustalimy stawkq na takim poziomie, na jakim zostala zaproponowana, a potem bedziemy
musieli jq podwyiszak, odbi6r spoleczny bqdzie inny nii gdybyimy teraz wyszli z wyiszego
pulapu.
Skladdem za poSrednictwem Pana Przewodnicqcego wniosek o rozwaienie moiliwoici
op6inienia ostatniego tenninu odbioru odpad6w biodegradowalnych z dzialek. Rozmawialem
z mieszkdcarni i zostaly zgloszone uwagi, i e ostatni termin odbioru odpad6w
biodegradowalnych jest ustalony na 5-6 listopada. Wiem, Be sq moiliwoici odwiezienia
odpadbw do PSZOK, ale dla niektbrych os6b jest to utrudnienie. Bylo zapytanie ze strony
mieszkaric6w, czy termin ten m6glby zostaC ustalony troche pdhiej, kiedy spadnq wszystkie
liicie. Potem mieszkhcy majq problem co zrobi6 z tymi IiSCmi. Gdyby odbi6r by1 pod koniec
listopada lub na poczqtku grudnia, by6 moie dla wiqkszoici bylby lepszy termin."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Rozwaialiimy wprowadzenie ryczaltowej oplaty na poziornie 100zl- 12021. JeSli bqdzie
forrnalny wniosek o zwiqkszenie stawki oplaty, macie Pahstwo prawo tq stawke podwyiszyC.
Jeili chodzi o odbi6r odpadbw biodegradowalnych, podejgcie na przyszloSC zmienia siq
radykalnie. Przygotujemy siq do dodatkowego odbioru odpad6w biodegradowalnych p6hq
jesieniq. Nie ma potrzeby zrniany harrnonogramu. Jesteimy zwiqzani umowq z firmq i nie
moina tego zmieniaC. Wprowadzimy dodatkowy termin odbioru za dodatkowq o@aQ.
Wykonarny to w tym roku. Natomiast w latach kolejnych harmonogram ulegnie zmianie."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Jeili chodzi o propozycjq podniesienia stawki oplaty ryczakowej z kwoty 100zl do kwoty
120d, wydaje mi siq, Be jest to zasadne. Po pierwsze bqdq to znacnie wyzsze wplywy do

budketu, co pozwoli ewentualnie pokryC koszty tych, kt6rzy nie z l o a deklaracji. Z drugiej
strony bqdziemy mieli podobne stawki do innych gmin."

Radny Mariusz Rosiiiski
,,Skiadam formalny wniosek o zmianq w 5 1 w ust. 5 polegajqcq na zwiqkszeniu ryczaltowej
stawki oplaty z kwoty 100,OOzl na kwotq 120,OOzl."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddd pod glosowanie wniosek radnego Mariusza Rosinskiego o zmianq w § 1 w ust. 5
polegajqcq na zwiqkszeniu ryczakowej stawki oplaty z kwoty 100,OOzl na kwotq 120,OOzl.
W glosowaniu
Propozycja zmiany zostala przyjqta przy 8 glosach za i 4 glosach wstrzymujqcych.

Radny Mariusz Rosiiiski
,,Skiadam formalny wniosek o zmianq w 5 1 w ust. 6 polegajqcq na zwiqkszeniu ryczaltowej
stawki oplaty z kwoty 200,OOzl na kwotq 240,OOzl."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie wniosek radnego Mariusza Rosihskiego o zmianq w $ 1 w ust. 6
polegajqcq na zwiqkszeniu ryczaltowej stawki oplaty z kwoty 200,OOzl na kwotq 240,OOzl.
W glosowaniu
Propozycja zmiany zostala przyjqta przy 10 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych.

Radny Mariusz Rosiiiski
,,Skladam formalny wniosek o zmianq w 1 w ust. 3 polegajqcq na zwiqkszeniu liczby
pojemnik6w z 5 na 6, na podstawie kt6rych ustala siq Sredniq rocznq ilo4C odpad6w
powstajqcych na nieruchomoSci."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie wniosek radnego Mariusza Rosinskiego polegajqcy na zwiqkszeniu
liczby pojernnik6w z 5 na 6, na podstawie ktorych ustala siq Sredniq rocznq iloSC odpad6w
powstajqcych na nieruchomoSci.
W glosowaniu
Propozycja zmiany zostala przyjqta przy 10 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych.
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddd pod glosowanie projekt uchwaly 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 przyjqtyrni
zmianami.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 giosach za i 2 glosach
wstrzymujqcych (zalqcznik nr 9).

8.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej pnez wlaicicieli nieruchomoici
Kierownik Referatu OSR~LAnna Kamola
,,W zdqczniku do uchwaiy okreilony zostal wz6r deklaracji dla nieruchomoici dzialkowych.
Do tej pory obowiqzuje uchwala w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji, jednak byl jeden wz6r
deklaracji dla nieruchomoici zamieszkaiych z podziaiem na miesiqce, gdzie dziaikowicze
mogli okreilak w jakich miesiqcach bqdq przebywak na dziaice. W zwiqzku z tym, i e
wia4cicieli nieruchomoSci dziaikowych obejmujemy oplatq ryczaltowq, wprowadzamy nowy
wz6r deklaracji dla nieruchomoici dziaikowych. Opr6cz tego, w uchwale dodajemy zapis
m6wiqcy o tym, ze m o h a skiadak deklaracjq za pomocq irodkbw komunikacji elektronicnej.
Do tej pory takiego zapisu nie bylo. Ustawa nakiada na gmine obowiqzek umoiliwienia
wia4cicielom nieruchomoici skiadania deklaracji za pomocg Srodk6w komunikacji
elektronicznej. We wzorach deklaracji wprowadziliimy pewne miany. Jest mo~liwoik,
zgodnie z zapisami ustawy, aby wymagak od mieszkaricow dodatkowych danych niezbqdnych
do windykacji, m.in. nurner telefonu, adres e-mail czy adres zarnieszkania."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddai pod giosowanie projekt uchwaiy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wia4cicieli nieruchomoici.
W giosowaniu
Projekt uchwaiy zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogioinie (zalqcznik
nr 10).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie terminu, czqstotliwoici i trybu uiszczania
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wlaicicieli nieruchomoici na
terenie Miasta i Gminy Serock oraz zanqdzenia poboru oplaty, okreilenia inkasentbw
i wysokoici wynagrodzenia za inkaso

Kierownik Referatu O ~ R Anna
~ L Kamola
,,W zwiqzku z tym, ze planujemy przejqk nieruchomoici dziaikowe do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w projekcie uchwaly wprowadziliimy zapis, kt6ry
wskazuje terrnin, w jakim dziaikowicze majq obowiqzek wniesienia ryczaltowej oplaty.
Poza tym doprecyzowujemy czy opiata jest wnoszona z g6ry czy z doiu. W przypadku naszej
gminy, oplata bqdzie wnoszona z g6ry za kolejne kwartaiy."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Ideq byio to, aby poiqczyk oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ratarni
podatkowymi."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Jeieli chodzi o wnoszenie opiaty przez wla4cicieli nieruchomoici, zgodnie z projektem
uchwaiy majg moSliwoiC wnoszenia opiaty przelewem na rachunek bankowy, w kasie Urzqdu
oraz u inkasent6w. Moja wqtpliwoik polega na tym, ze jeili chodzi o inkasentow,jest okreilony
ostateczny terrnin wniesienia oplaty. Moie zaistnied sytuacja, ze wla4ciciel nieruchomoici
zglosi siq do inkasenta w momencie, kiedy nastqpuje obowiqzek wnoszenia oplaty, czyli
miesiqc czy dwa miesiqce przed terminem. Inkasenci nie majq mozliwoici przyjecia tej oplaty.

Chcialbym zaproponowad, aby w projekcie uchwaly okreSli6 termin, w jakim inkasenci mogq
przyjmowad opkaty ."
Skarbnik Monika Ordak
,,Jest okreSlony termin- do 15 marca danego roku. JesteSmy w trakcie opracowywania m a d
wydawania kwitariuszy, rozliczania inkasentow. Musimy to przedyskutowad. Przeanalizujemy
tq propozycjq i przekaiemy informacjq na sesji."
WiceprzewodniczqcyRady Jdtef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie terminu, czqstotliwoici i trybu uiszczania
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wlaScicieli nieruchomoSci na terenie
Miasta i Gminy Serock oraz zarqdzenia poboru oplaty, okreglenia inkasentow i wysokoSci
wynagrodzenia za inkaso.

W gtosowaniu
Projekt uchwaly zostal przyjqty przy 5 glosach za, 4 glosach przeciw i 3 glosach
wstrzymujqcych (zalqcznik nr 11).
(Przerwa).
(Po przerw ie).
10.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkbw
zagospodarowania pnestnennego Miasta i Gminy Serock
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,W 2015r. podjqligcie Paristwo uchwalq w sprawie przystqpienia do sporqdzenia zrniany
studiurn uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
Uchwala ta dotyczyla konkretnego obszaru- dzialek bqdqcych w posiadaniu Hotelu Windsor
w Jachrance. Zmiana studium dotyczy tylko i wylqcznie dzialek wskazanych w uchwale. Po
wylonieniu wykonawcy, przeprowadziliSmy cale postqpowanie z tym zwiqzane. W dniu
dzisiejszym przedkladamy Paristwu do ronvaienia i ewentualnie przyjqcia projekt uchwaly.
Przed przystipieniem do ombwienia zmian, wnosimy autopoprawkq.
W zwi@u z tym, Be prace nad zmianq studium przeciqgnqly siq do 2016r., prosq o dokonanie
zrniany redakcyjnej polegajqcej na zmianie w treici zalqcznika do uchwaly zapisu ,,zmiana
2015 na ,,zmiana 2016 ".
Dodatkowo proszq o uwzglqdnienie nastqpujqcych zmian w zalqczniku do projektu uchwaly:
- str. 5- w wykazie miejscowoSci i iloSci os6b przy miejscowoSci Jachranka przy liczbie
ludnoSci jest dopisane, ze stan nu dzieli 30.06.2015r. wynosi 789 osbb.
- str. 43- zostala uaktualniona liczba mieszkahc6w w miejscowoici Jachranka (stan nu dzieli
30.06.2015r. wynosi 789 osbb).
- str. 55- uaktualnione zostaly uchwaly w sprawie miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowoSci Jachranka: ,,3)Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujqcy Jachrankq, Izbicg, Dosin, Skubiankg- sekcja C, Uchwaia
Nr 433/XLVIII/2014 z dnia 31 marca 2014r., Dz. Urz. Wojewbdztwa Mazowieckiego poz. 5167
z 21.05.2014r.
- str. 58- dodany zostal zapis: ,,Zmiana studium nie spowoduje istotnych zmian w strukturze
przestrzennej calej gminy oraz w przeznaczeniu terenbw. Teren objqty zmianq jest czqiciowo
zabudowany i zalesiony. Zmiana dotyczy rozszerzenia finkcji zawartej w obowiqzujqcym
miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz zmiany wskainikbw i parametrdw
"

"

zabudowy. Z uwagi nu powyisze nie dokonuje sig bilansu terenu, o ktdrym mowa w art. 10 ust.
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym. "
-str. 61- 62- dodany zostai zapis:
,,STREFA 1.3.
Strefa obiektdw turystycznych i rekreacyjno- sportowych, jak: hotele, obiekty sportowe
i rekreacyjne, obiekty gastronomii, kultury, rozrywki, handlu detalicznego.
Postuluje sig urzqdzenie obszaru j a b miasteczka wodnego z basenami z wodq podpzewanq,
z wykorzystaniem odwiertu wody geotermalnej oraz z urzqdzeniami rekreacyjnymi, sportowymi
i towarzyszqcymi, jak szatnie, sanitariaty, rdwniei o pro$lu balneoklimatycznym,
wykorzystujqcego wlas'ciwoici lecznicze, rehabilitacyjne i rekreacyjne wdd termalnych.
W strefie dopuszcza sig: nieuciqiliwe uslugi.
Wykluczasig:
obiekty produkcyjne, handlu hurtowego, baz, skladdw, magazyndw, rzemiosla i uslug
uciqiliwych oraz wielkopowierzchniowe (powyiej 2000 m powierzchni uiytkowej)
obiekty handlowe, inne uiytkowanie generujqce duiy ruch cigikiego transportu
samochodowego.
Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy:
Maksymalna wysokos'i zabudowy: 25 m
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%
Minimalna powierzchnia nowobvorzonej dzialki: do ustalenia w miejscowym planie.
Bilans terenu dla strefj, 1.3:
Terenyprzeznaczone pod zabudowg 12 ha. "

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

- str. 74- dodano zapis: ,,Nu terenie objgtym zmianq studium wystgpujq obszary szczegdlnego
zagroienia powodziq. "
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowd i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostai zaopiniowany pozytywnie przy 11glosach za i 1glosie wstrzymujqcym
(zalqcznik nr 12).
11.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udzial6w w dzialce nr 46 poloionej
w obrqbie 08 w Serocku
Kierownik Referatu GP Cezary Parqychowski
,,Projekt uchwaly dotyczy nabycia udzial6w w lqcznej ilogci 5/25 nieruchomogci - dzialka
nr 46, polozonej w Serocku w obrqbie 08. Pie6 udzial6w po 1/25 stanowi wlasno.46 jednej

rodziny. Natomiast nieruchomoiC stanowi pozostaio4C wczesnoiredniowiecznego grodziska,
na kt6rym znajduje siq stanowisko archeologiczne ,,Barbarkay'. Pozostaia cqSC tej
nieruchomoici jest wiasnoiciq gminy. Gmina podejmowala wczeiniej proby nabycia tych
udziai6w. Zostaia przygotowana wycena udzial6w na kwotq iqcznq 108.077~1,co stanowi
55,75zi/m2. Nie doszio jednak do zawarcia aktu notarialnego. Powrociliimy do tego tematu.
Udaio siq wynegocjowaC kwotq iqcznq za nabycie udziai6w w wysoko4ci 80.000~1,co stanowi
41,27zi/m2.Nabycie nieruchomo4ci ureguluje sprawy wiasnoiciowe. Jest to teren pod ochronq
konserwatorskq, jest terenem bardzo wainym dla miasta."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Prosiibym o powt6rzenie, jaka jest stawka za m2?'
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Stawka wynosi 41,27zV m2."
WiceprzewodnictqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod giosowanie projekt uchwaiy w sprawie nabycia udziai6w w dzidce nr 46 poiozonej
w obrqbie 08 w Serocku.

W glosowaniu
Projekt uchwaiy zostai zaopiniowany pozytywnie przy 12 giosach za- jednogioinie (zaiqcznik
nr 13).
12.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 1814 polokonej w obrebie
17 w Serocku
Kierownik Referatu GP Cezary Parzphowski
,,Projekt uchwaiy dotyczy nabycia dziaiki nr 1814 poiozonej w obrqbie 17 w Serocku. Jest to
czqSC ulicy gen. Stefana Hubickiego. Dziaika zostaia wydzielona w 1997r. na powiqkszenie
ul. Hubickiego. W 2014r. wystqpiliimy do Starosty oraz do ksiqg wieczystych o ujawnienie
prawa wiasnogci, dlatego he byia wyznaczona pod drogq. Okazaio siq, ze sqd odm6wii wpisu
prawa wiasnoici w ksiqdze wieczystej, poniewai podziai by1 wykonany na podstawie
przepis6w z 1985r. o gospodarce nieruchomoSciami, gdzie byia mokliwo4C podziaiu pod
budowq drog, ale orzeczenia sqdu bylo takie, Be dotyczy to tylko nowych ulic. Na tej podstawie
sqd odm6wii wpisu prawa wiasnoici. Droga ta zostaia wykonana w ograniczonym zakresie.
W tej chwili nie zamierzamy jej modernizowaC ani budowaC. Z tego wzglqdu nie jesteimy
zainteresowanie odpiatnym nabyciem nieruchomoici. Poniewai wia5ciciel nieruchomoici
sprzedai dziaiki budowlane, nastqpii pewien problem, poniewai nabywca kupujqc dziaikq,
utracii do niej dojazd. W zwiqzku z tym rozpoczqiy siq rozmowy z wiaScicielem. Natomiast my
zadeklarowaliimy wiaScicielowi, ze moiemy tq nieruchomoS6 przejqk w formie nieodpiatnej.
WiaSciciel wyrazii zgodq na przekazanie tego pasa gruntu nieodplatnie na wiasnoSC gminy."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Czy pas gruntow w kierunku miasta Serock nadal stanowi wiasnoici os6b fizycznych?"
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Nie wszystkie dziaiki zostaiy wydzielone."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Nie bqdziemy nic wiqcej robiC, poniewai zbudowaliSmy drogq w norrnatywnej szerokoSci."

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 1814 poloionej w obrqbie
17 w Serocku.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 14).
13.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie spnedaiy dzialek nr 2014 i 2015 poloZonych
w obrqbie 10 w Serocku
Kierownik Referatu GP Cezaly Par~ychowski
,,Projekt uchwaly dotyczy sprzedaiy dwoch dzialek, kt6re bqdq mogly stanowiC dwie odrqbne
nieruchomoSci. WczeSniej byla to jedna nieruchomoSC o powierzchni ponad 7 ha.
NieruchomoSC polozona jest w rejonie ul. Modlinskiej. DokonaliSmy podzialu tej
nieruchomoSci, aby wyodrqbnid czqSC dzialek przenaczonych pod ulicq od strony p6lnocnej.
Dzialka zostala takze podzielona na dwie dzialki. Od strony zachodniej dzialka jest
przeznaczona zgodnie z mpzp pod tereny turystyczne i zabudowq letniskowq, natomiast od
strony wschodniej, od strony miasta dzialka czqSciowo jest przeznaczona pod uslugi
turystyczne i zabudowq letniskowq, czqSC dziaki stanowiq zadrzewienia i zakrzewienia. Jest to
teren podmokly, bagienny. Sprzedai dzialek nastqpi w forrnie przetargu. Mamy wycenq
nieruchomoSci: dzialka od strony zachodniej zostala wyceniona na kwotq 1.151.000zl, co daje
32,71zl/m2,natomiast dzialka od strony wschodniej zostala wyceniona na kwotq 493.000~1.
W 2001r. byla pr6ba sprzeday nieruchomoSci,jednak nie znalazla nabywcy."
Radny Stanislaw Kqvczkowski
,,Byla kiedyS proSba, aby zatrzymad to miejsce jako ostojq dla ptactwa."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,NieruchomoSC jest wlasnoSciq gminy. W planie zagospodarowania przestrzennego ma
konkretne funkcje. Sq zapytania ze strony inwestor6w."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Nie bqdq ukrywal, i e jest to ciqika decyzja. Odeslanie do wyceny rzeczoznawcy jest
oczywiScie rozwiqzaniem i pewnie z punktu widzenia przepisbw prawa akceptowalnym.
Natorniast my jako Rada nie mamy wplywu na to za ile faktycznie zostanie to sprzedane.
Czy bylaby mozliwoSC wykorzystania nieruchomoSci na cele spoleczne? Podzial na dzialki
o takiej wielkoSci w zasadzie wyklucza potencjalnie rnniejszych oferentow. WidaC, i e jest to
dedykowane pod jeden konkretny podmiot. Rozumiem, Ze ceny, kt6re przedstawil Pan
Kierownik bqdq obowiqzujqce w przetargu. Czy stoimy pod presjq czasu?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Nie stoimy pod presjq czasu. Jednak skoro ciqgle mbwimy o Sciqganiu inwestorow, jest to
odpowied2 na te postulaty. Jest zainteresowanie inwestorbw. Jest to specyficzna dzialka
i gdybyimy zaczqli jq dzieliC na mniejsze dzidki po 1000m2,to pdowa dzialki nie bqdzie do
wykorzystania, poniewak czqSC dzialki jest zadrzewiona, znajduje siq na terenie podmoklym.
W zwiqzku z tym tylko cz@ nieruchomoSci moina podzielik na mniejsze dzidki. Poza tym,
pomimo ie dzialka najduje siq blisko miasta, jest brak jakiejkolwiek infiastmktury.
NieruchomoSC ma szansq na zagospodarowanie tylko w caloici. Z jednej strony znajdujq siq
tereny podmokle, poza tym nad d* czqSciq dzialki przechodzi linia energetyczna, ktora tez
w znacznym stopniu ogranicza mo2liwoSci zabudowy."

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialek nr 2014 i 2015 polokonych
w obrqbie 10 w Serocku.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za i 3 glosach wstrzymujqcych
(zalqcznik nr 15).
14.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie spnedaky dzialek nr 22113, 22114 i 22115
polokonych w obrqbie Borowa G6ra gm. Serock
Kierownik Referatu GP Cezary Parqvchowski
,,Projekt uchwaly dotyczy sprzedaiy w drodze przetargu prawa uzytkowania wieczystego.
WaScicielem dzidek jest Skarb Pahstwa. Byla podjqta w 2012r. uchwala w sprawie sprzed&y
dzialek, byla podejmowana pr6ba ich sprzed&y. Od tamtego czasu staraliimy siq uregulowad
ten teren. Zostala rozbudowana stacja uzdatniania wody na tym terenie, zostal q d z o n y plac
zabaw. Pozostal teren, kt6ry podzielili,4my na 3 dzialki. Jest propozycja sprzedaiy. Roczna
opata za uiytkowanie wieczyste ww. dzialek wynosila okolo 5.000zl."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Dzialki by@ przeznaczone do sprzedaky. Przypomnq, i e Srodowisko Borowej G6ry wystqpilo
z wnioskiem o zachowanie t m . alei lipowej. Przychyliliimy siq do tego wniosku. Projekt, kt6ry
Pdstwu przedstawiamy zaklada zachowanie w cdoSci alei lipowej z przeznaczeniem na cele
spolecznoSci lokalnej. Do sprzed&y proponujemy tylko 4 czqSd, kt6ra znajduje siq poza alejq
lipowq."
Kierownik Referatu GP Cezary P a r ~ c ohwski
,,Zostala zlecona wycena nieruchomoSci dzialek."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Zakladam, Z;e k&dy sprzedajqcy robi szacunek co do ceny, jakq chcialby uzyskad. Jaka
z perspektywy organu wykonawczego bylaby minimalna satysfakcjonujqca cena, za jakq
bylibyimy gotowi sprzedad te nieruchomoSci? Jakie ewentualnie klauzule przewidujemy
w ramach postqpowania, kt6re by uniewainily postqpowanie w sytuacji, kiedy rynek wyceni to
nizej nik nasze oczekiwania?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Minimalna cena to 100zl/m2."
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Pan Burmistrz przyjql taka zasadq, ze w pienvszym przetargu, jezeli jest wycena, zawsze
podwyzsza cenq co najmniej o 23%, czyli o VAT. Jest to minimalna cena."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Do ceny 100zl/m2, o kt6rej powiedzial Pan Burmistrz, naleiy doliczyd dodatkowq oplatq
rocznq z tytulu ukytkowania wieczystego. W przypadku budownictwa mieszkaniowego jest to
1% od wartoSci dzialki."

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialek nr 22113, 22114 i 22115
polokonych w obrqbie Borowa G6ra gm. Serock.
W giosowaniu
Projekt uchwaiy zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloinie (zaiqcznik
nr 16).
(Posiedzenie Komisji opus'cit Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski).
15.

Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie spnedaiy dziaiek nr 62/9,62/12,62/13,62/14
i 62/15 poloionych w obrebie Skubianka gm. Serock

Kierownik Referatu GP Cezary Paqychowski
,,Projekt uchwaiy dotyczy sprzedaiy w formie przetargu dzialek polozonych w obrqbie
Skubianka. Dzialki te nie majq bezpoSredniego dostqpu do drogi publicznej. Jest to teren
zalesiony. W 2000r. Rada Miejska podjqla uchwalq w sprawie sprzedaiy dzialek, w czqSci
zostala zrealizowana. Chcemy uregulowad sprawy zwiqzane z nieruchomoSciami. W zwiqzku
z tym jest propozycja sprzedaiy dziaiek w forrnie przetargu ograniczonego w stosunku do
wla5cicieli nieruchomoSci sqsiednich. Zostaio zlecone wykonanie wyceny tych
nieruchomoSci."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie sprzedaiy dzialek nr 6219, 62112, 62/13,
62/14 i 62115 poiozonych w obrqbie Skubianka gm. Serock.
W giosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za- jednogloSnie (zaiqcznik
nr 17).
16.

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

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,PGE DYSTRYBUCJA S.A. zwr6cilo siq do gminy o nieodplatnq sMebnoSC przesylu na
czqsci nieruchomoSci. Jest to niewielki teren przy ul. Nasielskiej. Dzialka jest w uiytkowaniu
wieczystym sp6lki PIN Sp. z 0.0. W zwiqzku z tym zwr6ciliSmy siq z do sp6iki PIN
z zapytaniem czy wyraiajq zgodq na obciqkenie tej nieruchomoSci nieodpiatnq sMebnoSciq
przesylu. Otrzymalidmy pozytywnq odpowiedi.
WczeSniej takie zgody nie byly potrzebne. Jeieli by1 ukytkownik wieczysty nieruchomoSci, on
w y r d zgodq. Obecnie po r6inych orzeczeniach sqdu, r6wniei wlaScicie1 nieruchomoSci musi
zlozyC odwiadczenie. Pan Burmistrz mohe zlozyd takie oiwiadczenie tyko i wylqcznie, jeSli
Rada wyrazi zgodq."
(Posiedzenie Komisji opudcit radny Marek Bilihki).
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddai pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wyraienia zgody na ustanowienie
nieodplatnej sMebnoSci przesylu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 18).

17.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Borowa G6ra
nazwy ul. Dereniowa
Kierownik Referatu GP Cezary Parqvchowski
,,Projekt uchwaly dotyczy nadania drodze wewnetrznej poloionej we wsi Borowa G6ra nazwy.
Jest to droga wydzielona pomiedzy ul. Lipowq a ul. Polnq. W dniu 29 czerwca 2015r. wplynql
wniosek jednego ze wsp6hlaScicieli drogi o nadanie nazwy. Trwalo to tak dlugo, poniewai
wszyscy wsp6hlaSciciele drogi m u s q wyraziC zgodq na nadanie nazwy. Posiadamy zgode
wszystkich wsp6hlaScicieli. Zostala zgloszona propozycja nazwy ul. Dereniowa."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef L utomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Borowa
G6ra nazwy ul. Dereniowa.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za- jednogloSnie (Aqcznik
nr 19).

18.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Nowa Wiei
''am
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,WlaSciciel drogi zwrdcil sie z wnioskiem o nadanie drodze polozonej we wsi Nowa WieS
nazwy ul. Deby lub ul. W Dqbach, pozostawiajqc Radzie Miejskiej wyb6r formy
gramatycznej."
Radny Krzpztof Zakolski
,,Czy w tym rejonie wystqpuje ul. Dqbowa?"
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Na terenie gminy wystepuje ul. Debowa."
Radny Krqwztof Zakolski
,,Czy pozostali wlaSciciele drogi wyrazili zgodq na nadanie zaproponowanej nazwy?"
Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski
,,Jest tylko jeden wldciciel drogi."
Radny Krtys~tofZakolski
,,Proponujq n a z y ul. Dqby."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie propozycjq nadania drodze polozonej we wsi Nowa WieS nazwy
ul. Dqby.

W glosowaniu
Propozycja nadania drodze polozonej we wsi Nowa WieS nazwy ul. Dqby zostala przyjqta przy
9 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym.
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polohonej we wsi Nowa
WieS nazwy ul. Dqby.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcyrn
(zalqcznik nr 20).

19.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka
nazwy ul. Nektarynki
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Droga sklada siq z 3 dzialek. W okolicy przedmiotowej drogi znajduje siq ul. Laurowa,
Brzoskwiniowa, Piwonii. Wniosek o nadanie drodze nazwy wplynql do Urzqdu 15 grudnia
2015r. Przedmiotowa droga stanowi wsp6lwlasnoSd 6 os6b, z ktbrych na wniosku podpisaly siq
4 osoby. Zwr6ciliSmy siq do pozostalych wladcicieli z zapytaniem czy wyra2ajq zgodq na
nadanie nazwy ul. Nektarynki. Marny zgody wszystkich wsp6lwlaicicieli."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka
nazwy ul. Nektarynki.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 21).
20.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Terainiejsza
Kierownik Referatu GP Cezary Parqychowski
,,Wniosek o nadanie drodze stanowiqcej czqSC dzialki nr 6612 poloionej w Serocku nazwy
ul. Terahiejsza wplynql od wsp6lwlaScicieli drogi w listopadzie 2015r. Wnioskiem z dnia 12
lutego 2016r. w s p ~ l a i c i c i e l edrogi zwr6cili siq o objqcie nanvq rbwnieh dzialki nr 66/12.
UzyskaliSmy zgody wszystkich wsp6lwlaicicieli na nadanie drodze nazwy ul. Terahiejsza."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
ul. Terahiej sza.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za- jednoglognie (zalqccznik
nr 22).

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,Przedmiotowa droga z mocy prawa przeszla na wlasnoSC gminy. Projekt uchwaly w sprawie
nadania drodze namy by1 juz przedmiotem dyskusji Rady, zostala zaproponowana nazwa
ul. Cudowna. Pahstwo nie zaakceptowaliScie tej nazwy, poniew& zostala zlozona propozycja
aby nadad tej drodze nazwq ul. plk Lukasza Ciepliriskiego. Nazwa ta rbwniez upadla.
WrociliSmy do tego tematu. Proponujemy nazwq ul. Serdecna lub ul. Urokliwa."
Radny K r ~ s z t o Zakolski
f
,,Jakie nazwy ulic wystepujq w rejonie tej drogi?"
Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski
,,W rejonie wystqpujq nazwy ul. Slodka, ul. Przytulna, ul. Romualda Traugutta, ul. Zacisze,
ul. Mila, ul. Spokojna, ul. Zielona, ul. Polna."
Radny Krtysztof Zakolski
,,Proponujq nadanie nazwy ul. Serdeczna."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie propozycjq nadania drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Serdeczna.

W glosowaniu
Propozycja nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna zostala przyjeta przy
10 glosach za- jednogloSnie.
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaty w sprawie nadania drodze pdozonej w Serocku nazwy
ul. Serdeczna.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 23).
(Posiedzenie Komisji opuicil radny Jaroslaw Pielach).
22.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu
Radny Mariusz Rosiriski
,,Wnioskodawcq jest Komisja Kultury, OSwiaty i Sportu. Kandydatem do nagrody jest Mateusz
Zalewski. Jest to uczen IV klasy Szkoly Podstawowej w Serocku. Trenuje tenis stolowy od
kilku lat. Ma duiy talent. Obecnie jest w czo46wce Mazowsza w swojej kategorii wiekowej.
Jest rciwniez w czol6wce Polski. Cyklicznie bierze udzial w turniejach Grand Prix Polski
w kategorii Zak oraz w starszej kategorii Mlodzik. W projekcie uchwaly sq wyszczegolnione
sukcesy Mateusza.
Nagroda, kt6rq otrzymdby, bqdzie formq wyrbinienia, ale r6wniek pomoze mu
w kontynuowaniu i osiqganiu sukcesow w sporcie. Jest to powiqzane z promocjq gminy."

WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
,,Proszq o okreilenie wysokoici nagrody."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Proponujq nagrodq w wysokoici 1.000~1."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie propozycjq przyznania nagrody w wysokoici 1.000A."

W glosowaniu
Propozycja przyznania nagrody w wysokoici 1.00021 zostala przyjqta przy 9 glosach zajednogloinie.
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za- jednogloinie (zalgcznik
nr 24).
23.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyrbinienia za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu
Radny Mariusz Rosiriski
,,Wniosek ztozony przez Komisjq Kultury, Oiwiaty i Sportu dotyczy przyznania wyr6knienia
dla Pana Miroslawa ~ w i e r c z ~ n s k i ekt6ry
~ o , jest kierownikiem druiyny senior6w ,,Soko1a7'
Serock. Jest osobq bardzo pomocnq i bardzo zaangaizowanq w dzialalnoik sportowq, nie tylko
klubu, ale rbwnie2 OBrodka Sportu i Rekreacji. Prowadzi spolecznie stronq internetowq Sokola
Serock oraz Gimnazjurn w Serocku. Jest to osoba, ktbra bardzo duio czasu poiwiqca
dzialaniom zwiqzanych ze sportem. Wydaje mi siq, 2e zasiuguje na wyr62nienie w postaci
przyznania statuetki, poniewai wyrbinia siq spoirbd innych osbb dziaiajqcych w sporcie."
WiceprzewodniczqcyRady Jdzef Lutomirski
Poddai pod glosowanie projekt uchwdy w sprawie przyznania wyrbinienia za wysokie
osiqgniqcia w dziedzinie sportu.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za- jednogloinie (zalqcznik
nr 25).
24.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zamiaru pozbawienia kategorii
drogi gminnej popnez wylqczenie jej czqhci z uiytkowania jako drogi publicznej
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Ksiqdz proboszcz zamierza poszerzyk cmentarz parafialny w Serocku, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego o dzialkq, ktbra jest wlasnoiciq parafii. Ksiqdz
proboszcz wystqpil o wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdluz ulicy.

Pozbawienie kategorii drogi publicnej wymaga przeprowadzenia okreilonej procedury.
Wymaganajest uchwala intencyjna, kt6ra jest przesylana do Z q d u Powiatu Legionowskiego.
Po wydaniu opinii przez Z a r d Powiatu, konieczne jest podjqcie przez Rade Miejskg uchwaly
o pozbawieniu kategorii drogi publicnej. CzqSC wydzielonego pasa nie bedzie zagraiala
plynnoSci ruchu pojazd6w."
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Poddal pod giosowanie projekt uchwaly w sprawie wyraenia zamiaru pozbawienia kategorii
drogi gminnej poprzez wylgczenie jej czeSci z Wkowania jako drogi publicnej.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za- jednoglognie (zaiqcznik
nr 26).
25.
Przyjqcie protokolu z 2 wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
,,Do treSci protokoh nie zgloszono iadnych uwag. Czy ktoS z Paristwa radnych chcialby wnieSC
uwagi do protokolu? Nie widzq zgloszeli. W zwiqzku z powykszym stwierdzam przyjqcie
protokdu z 2 wspolnego posiedzenia Komisji."

Nie zgioszono.
Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski
Stwierdzil wyczerpanie porqdku posiedzenia, podziqkowal wszystkim za udzial i zakoliczyl
wsp6lne posiedzenie komisji o go&. 16.40.
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