
Protokd nr 6/2016 
z XXII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 czerwca 2016r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 2 1. 
Pocqtek sesji o godz. 1 3 -30 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoSci ( A .  nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnogci (2.. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. P rzy j~ ie  protokolu z XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy 

sesjami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzidalnoSci miedzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

i Gminy Serock w 20 16 roku. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok, 
w tym: 

a) wystqpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
b) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 
20 15 rok, 

c) przedstawienie stanowisk stalych Komisji Rady Miejskiej w Serocku na temat 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 
20 15r. 

d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 
20 1%. oraz sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Serock za 20 15r. 

e) podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 201 5 rok. 

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Serock absolutorium z tytuh wykonania budzetu za 201 5 rok, w tym: 

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej zawierajqcego opiniq 
o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok i wniosku 
o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytulu 
wykonania budzetu za 20 15 rok, 

b) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock za 20 15 rok, 



c) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta 
i Grniny Serock absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 201 5 rok, 

d) podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
absolutoriurn z tytuh wykonania budzetu za 20 15 rok. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
1 3. Sprawy robe.  
14. Zarnkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXII sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitat Pana 
Burmistrza, zastqpcq Burmistrza, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Serock. Szczeg6lnie serdecznie witam Pana Mariusza Kusiaka- Przewodnicqcego Zarqdu 
Osiedla Zegrze. Witam kierownikow referatow w Urzqdzie, kierownikow i dyrektorow 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam 
serdecnie Paristwa radnych. 
Informujq, 2e w sesji bierze udzial14 radnych (nieobecny radny Slawomir Osiwala), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Rada Miejska moke obradowak i podejmowat prawomocne uchwaly." 

Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paistwo radni otrzymali porqdek obrad. Czy ktoi 
z Paristwa radnych chcialby zglosik propozycje zmiany porqdku obrad? Nie widzq zgloszen 
z sali. 
Chcialbym zaproponowak zmianq do poqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 
9a- Rozpatrzenie projektu uchwal-y w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaicicieli nieruchomoici." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zaproponowanq zmianq porqdku obrad." 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 14 glosach za- jednoglognie. 

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

W glosowaniu 
Popdek  obrad sesji zostal pmyjqty przy 14 glosach za- jednogloinie. 



3. 
Przyjqcie protokolu z XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treSci protokoiu nie zgloszono kadnych uwag. Czy ktoS z Paiistwa radnych chcialby wnieik 
uwagi do treSci protokoiu? Nie widzq zgioszen. W zwiqzku z powyzszym zgodnie z zapisami 
statutowymi, protokdi z XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku zostal przyjqty bez uwag." 

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

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chciaibym podziqkowak za zaproszenia na liczne imprezy, ktdre bardzo licznie wystqpujq na 
terenie naszej grniny i serdecznie pogratulowak wszystkim organizatorom tej inicjatywy, tej 
woli walki, ktdra sprawia, ze d w m y  do ksztaitowania naszej rzeczywistoSci z wiasnym 
udzialem. Chcialbym pogratulowak takiej postawy i podziqkowak za to, ze coraz obficiej 
mokemy z tego ir6dl.a korzystak na terenie naszej gminy. 
Chciaibym r6wniez podziqkowak za zaproszenia na uroczystoSci zwiqzane z Swiqtem w szkole 
w Woli Kieipinskiej. ObchodziliSmy 30 rocznice nadania imienia wielkiego Polaka Witolda 
Zglenickiego. Jest to fenomen, jak m o b a  zapominak w naszej historycznej rzeczywistoSci 
o takich postaciach- ludziach nauki, ludziach, ktdrzy swojq ciqikq, wytqzonq pracq, ale te8 
nieprzecietnym intelektem i zdolnoiciami doszli do niewiarygodnej pozycji spolecznej. Jest to 
protoplasta caiego przemysh naftowego w dzisiejszyrn Azerbejdkanie, do niedawna jednym 
z prehie rozwijajqcych siq paiistw na Swiecie. WymySlii metodq odwiertu z dna Morza 
Kaspijskiego. By1 znakomitym przedstawicielem polskiej naukowej mniejszoici w carskim 
imperiwn. Witold Zglenicki caiy swdj majqtek przepisai na rzecz dobra publicznego. Niestety 
koleje losu i naszej historii sprawiiy, ze ten zapis by1 duio wiqkszy niz zapis noblowski, kt6ry 
dzisiaj jest tak bardzo poiqdany i wszqdzie promowany. Zostaia wielka slawa, ale zostaia tei  
nauka dla pokolen, ke praca nad sobq, praca na rzecz nauki, praca na rzecz Polski, 
spoieczehstwa moze przynosik a2 takie owoce. MyQq, he jest to znakomita lekcja dla miodych 
pokolen. Bardzo cieszq siq, he w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kieipinskiej jest to 
pielegnowane i z takq dumq i godnoSciq przywolywane. Warto byloby, abyimy jako gmina 
spr6bowali w mocniejszy sposbb n a w i p k  do tej postaci. Dzieki temu mamy rdwniez kontakty 
z Azerami. MySlq, ze przez takie elementy warto promowak gminq i Polskq. 
Chcialbym podziqkowak za zaproszenia na zakonczenie roku szkolnego i pogratulowak wielu 
sukcesbw, osiqgniek. Szkoiy sq z tego dumne, uczniowie i rodzice zadowoleni, bardzo nas to 
cieszy. Szczegdlnie chciaibym siq odwoiak do informacji, ze bardzo dobre wyniki sprawdzianu 
klas VI osiqgnqli uczniowie ze Szkoiy Podstawowej w Serocku. 
Chcialbym przedstawik Paristwu pisma, kt6re w okresie miqdzy sesjami wplynqiy do 
Przewodnicqcego Rady Miejskiej (zaiqcznik nr 4): 

LP. 

1 .  

2. 

Wnioskodawca 

Przewodnicqcy Rady 
Miejskiej w Lipsku 

Przewodnicqcy Rady 
Powiatu Zuromiriskiego 

TreiC pisma 

Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie 
poparcia dla podziaiu statystycmego Wojewddztwa 
Mazowieckiego 
Ape1 Rady Powiatu Zuromiriskiego w sprawie 
podzialu Wojew6dztwa Zuromiiiskiego na dwie 
jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale 
administracyjnym na poziomie wojewbdztw 



3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

1 3. 

14. 

1 5. 

16. 

17. 

Przewodnicqca Rady 
Gminy Siemiqtkowo 

Przewodnicqcy Rady 
Gminy Jasieniec 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock 

Radny Mariusz Rosiriski 

Urqd Miejski w Ilky 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock 

Burrnistrz Miasta i Gminy 
Serock 

Przewodniciqcy Rady 
Powiatu Gri?jeckiego 

Przewodnicqcy Rady 
Powiatu Grdjeckiego 

Przewodnicqca Rady 
Osiedla Zegrze 
Komendant Straiy 
Miejskiej w Serocku 

Regionalna Izba 
Obrachunkowa w 
Warszawie 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa 

Oiwiadczenie Rady Gminy Siemiqtkowo w sprawie 
zarniaru podziah statystycnego Wojewddztwa 
Mazowieckiego 
Uchwala Rady Gminy Jasieniec w sprawie poparcia 
dla podziaiu statystycnego Wojewbdztwa 
Mazowieckiego 
Zarqdzenie Nr 2112016 z dnia 3 1 maja 201 6r. w 
sprawie przekazania sprawozdania finansowego 
Miasta i Gminy Serock za rok 20 15 
Odpowiedi na zapytania radnego Mariusza 
Rosiliskiego zgloszone podczas posiedzenia Komisji 
Kultury, OBwiaty i Sportu 
Inicjatywa uchwalodawcza dot. prograrnu szczepieli 
przeciwko grypie (zwiqkszenie grupy docelowej 
objqtej programem-nauczyciele szkg i przedszkoli) 
Stanowisko Rady Miejskiej w Il@ w sprawie podzialu 
statystycznego Wojewbdztwa Mazowieckiego 
Pismo kierowane do Dyrektora Generalnej Dyrekcji 
Dr6g Krajowych i Autostrad z proibq o udzielenie 
informacji na temat dzialati podjqtych w zwipku z 
realizacjq zalecen zdefiniowanych w protokole 
pokontrolnym- zwiqzanych z POPraWq 
bezpieczeristwa na drodze krajowej nr 62 
Odpowiedi na wniosek radnego Mariusza 
Rosinskiego dotycqcy liczby interwencji Straky 
Miejskiej w rejonie Szkoly Podstawowej w Serocku w 
zwiqzku z lamaniem zakazu wjazdu na teren szkoly 
Uchwda Rady Powiatu Grbjeckiego w sprawie 
stanowiska dotycqcego poparcia dla podzialu 
statystycnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 
Uchwala Rady Powiatu Grbjeckiego w sprawie 
stanowiska Rady Powiatu Grbjeckiego odnoSnie 
planowanej linii elektroenergetycznej sieci 
przesylowej najwyiszych napit$ 400kV przez teren 
Powiatu Grbjeckiego 
Protok62 z posiedzenia Rady Osiedla Zegrze w dniu 
30 maja 2016r. 
Pismo kierowane do Komendanta Komisariatu Policji 
w Serocku z proibq o zwiqkszenie liczby patroli w 
rejonie trasy 622 
Informacja o posiedzeniu Kolegium RIO w sprawie 
uchwaly Nr 2 10/XXI/20 16 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli 
nieruchomoBci 
Pismo w sprawie przekazania projektdw uchwal na 
sesje 
Pismo dot. przeslania uchwaly Nr Wa.234.20 16 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 


































