Protokt51 nr 212016
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finanst5w
w dniu 1 czerwca 2016r.
Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu
i Finansow J6zef Lutomirski i poinformowal, ie w posiedzeniu Komisji bierze udzid 3 radnych
(nieobecni radni: Jolanta Kaczmarska, Bozena Kalinowska i Artur Borkowski; lista obecnoicizalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowad. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc,
Skarbnik Monika Ordak oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady
Miejskiej (RMP) Rafai Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqcy Komisji Jdzef L utomirski
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie
. sprawozdania z wykonania budbtu Miasta i Gminy
Serock za 201 5r.
2. Rozpatrzenie wniosku soltys6w gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu
koszt6w podrozy.
3. Wypracowanie stanowiska w sprawie podziah statystycznego Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
4. Przyjqcie protokoh z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu
i Finansow w dniu 14 marca 20 16r.
5. Sprawy r6ine.
Radny Krgwtof Borikowski
,,Chcialbym poprosiC o wprowadzenie do porqdku obrad punktu-Dyskusja w zakresie
mo~liwoSciwprowadzenia w gminie Miasto i Gmina Serock budzetu obywatelskiego."

(Nu posiedzenie Komisji przybyla radna Jolanta Kaczmarska).
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie zmianq porzqdku obrad Komisji polegajqcq na wprowadzeniu
w punkcie 3a- Dyskusja w zakresie moiliwoici wprowadzenia w gminie Miasto i Gmina
Serock budzetu obywatelskiego.

W glosowaniu
Propozycja miany porqdku obrad zostala przyjqta przy 4 giosach za- jednogloinie.
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
Poddai pod glosowanie porqdek obrad Komisji wraz z przyjqta, zmianq.

W glosowaniu
Porzqdek obrad Komisji zostal przyjqty przy 4 giosach za- jednogioSnie.

1.

Rozpatmenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock
za 2015r.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Bu&et zostai przyjqty 22 grudnia 2014r. Dochody byly przyjqte na kwotq 49.809.619~1.
W ciqgu roku budzet byi zmieniony 7 uchwaiami Rady Miejskiej w Serocku oraz
9 zarqdzeniami Burrnistrza.
Tradycyjnie mamy 3 podstawowe irodla dochodow:
1. podatki i oplaty lokalne, wSrod ktorych najwiqkszq pozycjq stanowi podatek od
nieruchomoBci,
2. subwencja oSwiatowa,
3. udziaiy w podatku PIT.
Trzy M d l a dochod6w sq isto$ naszego przedsiqwziqcia. Wakne jest to, ze podatki i opiaty
lokalne w caiej puli dochodbw stanowiq bardzo wa2nq pozycjq. Jest to nasza samodzielnoSC,
poniewai samodzielnoSC polega na tym na ile mozemy dysponowak wlasnymi pieniqdzmi. JeSli
chodzi o subwencjq oswiatowq i udzial w podatku PIT, nie mamy na to wplywu.
Na koniec 2015r. dochody gminy wyniosiy 54.709.247,53zi. Zwiqkszone dochody to gl6wnie
pozyskane Srodki zewnqtme, pochodqce z rozliczen programow unijnych, jak rbwniez
dotacje z innych instytucji. Kwotq tq zwiqkszyiy r6wnie8 Srodki z tzw. schetynowki na
modernizacjq drogi ul. Szaniawskiego w Jadwisinie.
JeSli chodzi o wydatki, zostaiy przyjqte w wysokohci 5 1.296.156,24zi, natomiast na koniec
20 15r. zostaty wykonane w kwocie 54.133.304,6921. Deficyt budzetowy by1 finansowany
z poiyczek i obligacji. Z uwagi na to, ze zakonczyli4my rok 2015 z dobrym wynikiem
finansowym, moglismy vezygnowaC z emisji kolejnych serii obligacji komunalnych. Na
koniec roku wypracowali4my nadwykkq budietowq w wysokoici 575.942,84zl.
Wydatki by@ gl6wnie ponoszone na oSwiatq, administracjq, gospodarke komunalng sport.
Poza tym gmina udzielala dotacji, m.in. na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych
dziaiajqcych na terenie gminy, dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Legionowski- przebudowa ul. Nasielskiej w Borowej Gorze, dofinansowanie Paristwowq Strai
Poiarnq, dofinansowanie mieszkahc6w w zwiqzku z budowq przydomowych oczyszczalni
sciekow i wymiany systembw grzewczych na systemy proekologiczne, dofinansowanie
SPZOZ- zakup aparatu USG. Lqcznie gmina udzieliia dotacji na kwotq okdo 1.000.000zi.
Nie jesteSmy gming kt6ra wypracowuje duke nadwyiki. Trzeba siq cieszyC z nadwyiki
w kwocie 575.942,84zi. Nie jesteSmy grninq, kt6ra wypracowuje 2.000.000~,3.000.000~1czy
4.000.000zl nadwyiki, bo chcq zwrociC uwagq, ze tylko tam, gdzie ta nadwyika jest ponad
zaciqgane kredyty, jest wolna pula pieniqdzy. Przykiadowo, jezeli na inwestycje wydajemy
12.000.000zi, to 5.000.000zi lub 6.000.000~1pochodzi z kredyt6w. Musicie mieC Paristwo takq
SwiadomoSC. W dyskusji nad budzetem obywatelskim proszq wziqC to pod uwagq, ze pula
pieniqdzy, kt6ra jest do rozdysponowania jest stosunkowo niewielka.
Poza tyrn jesteSmy na etapie, gdzie bardzo powoli rusza machina zwiqzana z Regionalnym
Programem Operacyjnym i innymi programarni unijnymi. Musimy mieC SwiadomoSC, ze
ubiegamy siq i bqdziemy ubiegaC siq o Srodki finansowe na r6inych plaszczymch i musimy
miei zabezpieczone Brodki na udzial wiasny.
Pomimo r6knych perturbacji, zwlaszcza jeBli chodzi o zakonczenie inwestycji, rozliczenie
Srodkow zewnqtrznych, oceniamy rok ubiegiy jako dobry rok. Nie bylo zadnego elementu,
czasu czy miesiqca, w ktorym byiyby jakieS perturbacje finansowe. Dla nas najistotniejszq
rzecq bylo rozliczyd projekty unijne i wydostd pieniqdze. Sq bowiem takie gminy, ktore do

tej pory nie mogq rozliczyd Srodk6w zewrqtrnych i jest tez zagrozenie, he nie bqdzie tych
pieniqdzy .
Siowa podziqkowana kieruje przede wszystkim do podatnikow, poniewak gdybySmy dzisiaj
przeanalizowali stopq obcieen i stopq zwrotu, czyli wymiar do realizacji, chcq powiedziek, ke
ponad 90% podatnik6w wywiqzuje siq z tego zobowipania wzorowo. Udzielamy umorzen
podatkowych w niewielkiej skali, zwiaszcza dotyczy to przedsiqbiorc6w, m o k w wiqkszej
skali dotyczy to os6b indywidualnych. Stararny siq odkladad spiatq rat w czasie czy przesuwak
terminy piatnoSci, czyli dostosowywad do bie@cych mozliwoSci finansowych podatnika.
Dziqkujq Phstwu radnym za r6ine sugestie, podpowiedzi, dziqkujq urzqdnikom, bo wydaje
siq, ze rok 2015 pod wzglqdem budzetu by1 dobry."

Radna Jolanta Kaczmarska
,,Chciaiabym zap*
o dochody. W sprawozdaniu jest zapis, ze byiy problemy, jeSli chodzi
o zglaszanie do opodatkowania now0 wybudowanych nieruchomoSci. Kolejna kwestia to opiata
planistyczna i adiacencka."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Nie powiedzialbym, ze jest problem z odbiorem budynkow. Chodzi o to, ze giownie ludzie
spoza gminy budujq czy kupujq budynki, ale zachowujq warszawski adres, poniewai uwaiajq,
ze to otworzy im m.in. lepszy dostqp do shi-by zdrowia, przedszkola itd. Chodzi o to, aby
dotrzek do tego mieszkanca i powiedziek mu, ke dzisiaj meldunek nie rodzi iadnych praw
nabytych, potwierdza jedynie miejsce przebywania. Wielokrotnie poprzez rozmowy
zachqcamy mieszkdc6w do tego, aby skiadali deklaracje z w i p e z rozliczaniem podatku i to
siq dzieje. W tej chwili przysQpiliSmy do kolejnego etapu przeglqdu budynk6w na terenie
gminy. Wychodq rbine elementy tego przeglqdu. Rozmawiamy z ludimi. Czqsto jest tak,ze
ludzie nie odbierajq budynkow, nie majq dokumentu od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowalnego a ju8 przychodq do nas i chcq wpiacak podatki. Jest to raczej kwestia
SwiadomoSci, ze jeSli bqdziesz wpiaca6 podatek do Serocka, za 3 lata mozesz siq doczekak
poprawy drogi itd. Pr6bujemy to robik przy kaidej okazji.
Kaidy widciciel nieruchomoSci wie, Be jeSli jq podzieli lub zmieni siq przeznaczenie
nieruchomoSci w planie zagospodarowania przestrzennego, musi siq liczyd z opiatq adiacenckq
lub opiatq planistycznq. Zar6wno opiata planistyczna, jak i opiata adiacencka sq praktycznie
niemozliwa do umorzenia. Postqpujemy w ten sposob, ze odkiadamy termin piatnoSci,
poniewai zdajemy sobie sprawq z tego, ze jeSli kt04 sprzedai hektar nieruchomoSci i jeszcze
nic nie sprzedai, a musi zaplacid kilka czy kilkandcie tysiqcy ziotych, jest to problem. Szukarny
takiego rozwiqmnia, keby dak moiliwoSk gminie, aby miaia wpiywy, ale r6wnieZ aby obywatel
miai szansq na zgromadzenie Srodkbw finansowych. OczywiScie wykonania w opiatach
adiacenckich i planistycznych poprawiajq siq, poniewai oddaliSmy na terenie gminy kilka czy
kilkanaicie plan6w zagospodarowania przestrzennego, wchodzi wiqc opiata planistycna.
Mieszkdcy czekali na zmianq plan6w zagospodarowania i w wiqkszoSci sq Swiadomi
obowipku uiszczenia oplaty planistycznej. Sq problemy, kt6re wynikaja, z tego, ze wiaiciciel
nieruchomoSci dzieli dwie lub trzy dziaiki tylko na wiasny uzytek czy dla dzieci. Wiadomo, ze
problem powstanie poiniej, natomiast opiata planistyczna jest ju8 naliczana. MySlq, ze nie ma
tu wiqkszego problemu poza tym, ke jest troche wiqcej pracy, poniewak trzeba zlokyk wniosek,
roziozyd na raty, przesunqk termin piatnoSci, ale z tym sobie radzimy."
Radny Krgsztof Borikowski
,,Chciaibym pochwalid dziaiania zwiqzane z wykonaniem budzetu i podziqkowad Panu
Burmistrzowi i Pani Skarbnik, kt6rzy trzymajq rqkq na pulsie. Pojawiajq siq nowe inicjatywy
zwiqzane z przychodami, za kt6re rbwniei chciaibym podziqkowak. Chciaibym przypornnied

o pewnych dzialaniach zwipmych z rozwa2eniem sposobu finansowania rozwoju sieci
wodociqgowej, czyli amortyzacje. Doskonale rozumiem Paristwa argumenty, niemniej jednak
moina zastanowik siq nad tym, aby czqBciowo przenosik koszty na realnego uiytkownika a nie
mieszkarica. Chciaibym pochwalik i jednoczegnie poprosik o szersze dziaiania w zakresie PITu. Pan Burmistrz wspornniai, ze jest to bardzo istotny czynnik w naszym budzecie. Cieszy to,
ze mieszkaricy, kt6rzy sprowadzajq siq na teren gminy, sq przez Patistwa namawiani do
skladania deklaracji. Zglaszaiem nieoficjalny wniosek, aby przeprowadzid burzq mdzg6w nad
roinyrni innymi dziaianiami w tyrn zakresie, nad skoordynowaniem pewnych program6w.
Cieszq siq r6wniei, i e sq prowadzone dziaiania zwiqzane z odzyskiwaniem VAT-u."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,JeBli chodzi o PIT, proszq zauwaiy6, i e trudno oceni6 czy nasze dziaiania zwiqzane
z namawianiem mieszkaric6w do rozliczania siq poprzez Urqd Skarbowy w Legionowie sq
korzystne czy nie. Zauwaiq tylko, ze za 2015r. wykonaliimy podatek PIT o pond 1.000.000zi
wiqcej w porownaniu do poprzedniego roku. Po kwotach widak, i e prowadzone przez nas
dzialania sq skuteczne.
Jeili chodzi o odzyskiwanie podatku VAT, mieliSmy dwie sprawy sqdowe i obydwie
wygraliimy. Bqdzie nastqpowai zwrot podatku VAT. Jestesmy na etapie centralizacji podatku
VAT za wszelkie inwestycje, kt6re byiy wspierane przez fundusze zewnqtrzne. WynajqliBmy
firm9 prawnicq, kt6ra pomaga nam w odzyskiwaniu podatku VAT. JesteBmy pewni, ze
wszystko to zakonczy siq odzyskaniem VAT-u. Nie jest to iatwa sprawa. JesteSmy na etapie
odzyskiwania VAT-u za 201 lr."
Radny Krqsztof Boiikowski
,,JeBli chodzi o budzet obywatelski, jui w 2014r. wysiaiem sygnai w tym zakresie,
przedstawiiem Paristwu szczegolowe informacje- raport organizacji pozarqdowej w tym
zakresie. Prosilem o spokojnq analizq w zakresie budzetu obywatelskiego. W paidzierniku
ziozyiem rowniez wniosek, ktbry podpisaio okoio 50 osob, w zakresie wyraienia woli
wprowadzenia budietu obywatelskiego. Wydaje mi siq, ie sygnaly siq pojawiajq, stqd tez
proiba o dyskusjq.
OdnoSnie kredytow, Pan Burmistrz wspornniai, i e wprowadzenie budzetu obywatelskiego
spowoduje wydsze zadluienie gminy. Nie jest to prawdq. Proszq parniqta6 o tym, ze idea
budzetu obywatelskiego powoduje, ze mieszkaricy sarni decydujq, na kt6re projekty idq Brodki
finansowe. Rozurniem argurnenty, ze w wyborach powszechnych wybrano Pana Burmistrza,
radnych Rady Miejskiej jako reprezentant6w i to my mamy odpowiedzialnoiC w zarzqdzaniu
gminq i podejmowaniu pewnych dziaiari. Budzet obywatelski to maksymalnie 1-2% bubetu
gminy. Proponowalem kwotq 200.000~1,czyli jedynie 0,5% budietu gminy, jest to wart046
adekwatna do funduszu sdeckiego, kt6ry funkcjonuje w gminie. Kwota 200.000zi
w porownaniu do bu&etu w wysokoici 50.000.000d jest kroplq w morm. Wydaje mi siq, Be
nie jest to duio, ale jest to spos6b na otwarcie siq na mieszkaric6w i mozliwoid na publicznq
weryfikacjq pewnych pomysibw, gdyz czasem pomysiy odrzucone przez mieszkaricdw mogq
by6 realizowane przez gminq.
JednoczeSnie chciaibym pogratulowa6 poziomu wykorzystania f'unduszy unijnych, ze sq one
efektywnie rozliczane. Ze wzglqdu na mojq specyfikq dziaialnoSci staram siq na kaidym kroku
zachqcad Paristwa do korzystania z funduszy, staram siq podpowiadak. Mam nadziejq, i e te
podpowiedzi sq uiyteczne. Wstqpna analiza pokazuje, i e coraz czqiciej staramy siq korzystai
ze irodk6w unijnych i ze talc jak w poprzednich latach pozostaniemy liderem w powiecie, kt6ry
wykorzystuje jak najwiqcej Srodkow unijnych."

Przewodniczqcy Komisji Jbzef Lutomirski
,,Chcialbym zapytab o kary za nieterminowe wykonanie projekt6w. Czy opbinienie
zaprojektowania inwestycji mialo wpiyw na ich realizacjq?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Byly to gi6wnie prace projektowe, ktore w drodze postepowania przetargowego zakladajq
r6wniez pewien czas na ich wykonanie. Czasami jest tak, ke projektanci biorq duko projektbw,
potem siq nie wywiqzujq z tego. Nie ma dla nas znaczenia, czy jest to praca projektowa czy
wykonawstwo. JeSli nie dotrzymujq terminu, naliczamy kary umowne. Nie mogq powiedzieb,
aby te opoinienia projektowe w znacqcy spos6b mialy wpiyw na wykonawstwo."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef L utomirski
,,W 8 0960 uzyskano dochod z otrzymanej darowizny na zadania zwi-e
Rozurniem, Be chodzi o udzial mieszkdcow w budowie drogi gminnej."

z budowq dr6g.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,SkladaliSmy wniosek na tzw. schetyndwkq na przebudowq ul. Szaniawskiego w Jadwisinie,
gdzie dwa dodatkowe punkty dostaje siq za partnerstwo. NambwiliSmy Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji RoSlin, aby z nami takq umowq zawarl."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,JeSli chodzi o naleknoSci z tytulu oplat za uiytkowanie wieczyste, sq zalegloSci. Jak
przedstawia siq mozliwoSC wyegzekwowania zalegloSci?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Jezeli chodzi o uzytkowanie wieczyste, sq zalegloSci na kwotq 92.000~1.Wszystkie te Srodki
zostaly zabezpieczone poprzez skierowanie pozwdw do sqdu o nakaz zaplaty, nastqpilo r6wniez
wszcqcie egzekucyjne. W jednym przypadku i jest to najwiqksza kwota- 54.000~1,byla sprawa
jednej osoby zmarlej. Gmina czekala na postqpowanie o nabycie spadku. Najbliksza rodzina
zrzekla siq spadku, byli poszukiwani dalsi spadkobiercy. Sprawa byla o tyle utrudniona, ze
spadkobiercy nie przebywali na terenie RP. W tym roku dostaliSmy odpis sqdu o nabyciu
spadku i wszczqliSmy postqpowanie egzekucyjne w stosunku do os6b, kt6re nabyiy spadek."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,W ubiegtym roku Strai Miejska nalo2yla mandaty na lqcznq kwotq 14.000zl. Sq r6wniei
problemy z wyegzekwowaniem wszystkich nalokonych kar."
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,PrzyjqliSmy takq politykq, aby zepchnqb tzw. ,,st6jkowych" na obrzeia, trzeba u i y C metody
administracyjnej, czyli kar. JeSli uzbiera siq im duio mandatbw, sqd zamienia to na areszt lub
pracq spolecznq. SQd tez przyjqto podejScie, 2e jeSli ,,st6jkowiWsq po alkoholu i stojq przed
skleparni, karzemy ich, wiedzqc, ze mandat jest czysto fikcyjnq rzeczq, poniewai nie majq
pieniqdzy, aby go zapiaciC. Sqdy podejmujq zupelnie inne dzielo wychowawcze polegajqce na
zasqdzeniu kar w postaci prac spolecznie uiytecznych. W zwiqzku z tym jest duia realizacja
mandatbw, niskie wykonanie. Ma to pewien cel spdeczny i wychowawczy."
Przewodniczqcy Komisji Jbzef Lutomirski
,,Jest duia pozycja w zalegloSciach wSr6d osdb prawnych, jeSli chodzi o podatek od
nieruchomoSci. Chcialbym zapytad o mo8liwoSd wyegzekwowania tych zalegloSci."

Skarbnik Monika Ordak
,,M6wiliSmy Pahstwu o tym w zeszlym roku, jednak nadal te zalegloici figurujq w naszych
ksiqgach. Sq to zalegloSci jednego oSrodka, kt6ry zostal sprzedany w drodze licytacji. Zmienilo
siq trzech wsp6lwlaScicieli. Grnina chciala dochodziC swoich nalehoici. Ze sprzedaiy oSrodka
w drodze licytacji nie uzyskaliSmy iadnych dochodbw, poniewai w pierwszej kolejnoSci do
zwrotu zalegloSci by1 ZUS, banki. PostanowiliSmy wystqpik do prezesa zarzqdu oSrodka
o odpowiedzialnoSC osoby trzeciej za powstale zalegloici w sp6lce. OczywiScie osoba ta
odwolala siq, sprawa jest w SKO. Pomimo naszych monitbw, SKO do tej pory nie podjqlo
jeszcze iadnej odpowiedzi. W tyrn roku wyslaliSmy pismo do SKO o zajqcie stanowiska
w sprawie. JeSli nie wygramy tej sprawy, wtedy nastqpi odpis, poniewai zalegloici te nie sq juz
do iciqgniqcia."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Podatek rolny od os6b fizycznych jest w granicach 240.000d rocznie, natomiast zalegloSci
wynosq okolo 10%. Podatek rolny jest podatkiem niewielkim. Zastanawia mnie jeden fakt.
Jest to niewielki podatek, natomiast jest stosunkowo d&o rolnikow, kt6rzy tego podatku nie
placq. Bylo tez kilkana4cie umorzen podatku rolnego. Czy rzeczywiScie kondycja gospodarstw
rolnych jest slaba?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Kondycja gospodarstw rolnych jest slaba."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef L utomirski
,,Chcialbym zap*
o dochody z tytulu wydawanych zezwolen na sprzedai napoj6w
alkoholowych. Czy sq problemy ze spokyciem alkoholu w miejscach publicznych, np. wok61
sklepbw?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,W duiej mierze ucywilizowalo siq to w takim duchu, i e nie ma przypadk6w skrajnego
nadwkywania alkoholu. OczywiScie zdarzajq siq przypadki, ze kt04 pije alkohol pod chrnurkq
i najczqiciej sq to osoby z zewnqtrz. Zostdo to ucywilizowane w d&ej mierze wok61 sklepbw.
Bardzo konsekwentnie prowadzimy politykq polegajqcq na tym, i e jeSli kt06 dopuszcza do
spoiywania alkoholu przed sklepem, ma zagrozenie utraty koncesji na sprzedai napoj6w
alkoholowych. W ubieglym roku koncesja zostala odebrana jednemu z przedsiqbiorcbw.
Sq tez sklepy, kt6re otwierajq ogr6dki i otrzymujq w6wczas zezwolenie na sprzedai
i spoiywanie napoj6w alkoholowych."
Radny Krqwztof Bonkowski
,,W zakresie spokywania alkoholu na terenie miasta, by6 moke warto byloby siq zastanowik nad
wydzieleniem strefy np. w okolicach plaiy, gdzie bylaby mo2liwoSC spozywania
niskoprocentowych napoj6w alkoholowych. Chodzi o to, aby zastanowid siq nad
wprowadzeniem rozwiqmi w tym zakresie, jakie obowiqzujq w Warszawie."
(Nuposiedzenie Komisji przybyi radny Artur Borkowski).

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Wszqdzie tam, gdzie podmiot otwiera ogr6dek piwny, wystqpuje do organu i otrzymuje
zezwolenie i jest strefa zarnkniqta, tzn., ogrodek jest ogrodzony, moie spokojnie spoiywaC
alkohol. W ubieglym roku byly dwie takie strefy na ul. Retmaiiskiej. JeSli bedzie wniosek ze
strony przedsiqbiorcbw w tym zakresie, na pewno wyrazimy na to zgodq."

Przewodniczqcy Komisji Jbzef Lutomirski
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015r.
W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock zostalo zaopiniowane pozytywnie
przy 5 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 3).
2.

Rozpatnenie wniosku soltysdw gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztdw
podrdiy
Przewodniczqcy Komisji Jhzef Lutomirski
,,Uwaiam, ze nie chodzi o ustalenie wysokoSci diet, ale o zrnianq wysokoSci diet oraz innych
sHadnik6w. Przypomnq, ie na ostatniej sesji podjqliimy uchwalq okreilajqcq wysokoSC
prowizji za inkaso na poziomie 15% od pobranych nalehoici z tytulu oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Soktysi od wielu lat podnosq temat, aby rozwaQC wprowadzenie oplaty za rozniesienie decyzji
ze powinniSmy przedyskutowaC kwestiq wystqpienia
w sprawie wymiaru podatku. Uw-,
do Pana Burmistrza z wnioskiem o rozwajenie wprowadzenia oplaty za rozniesienie decyzji
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoSci.
Poddajq r6wniez pod rozwagq wysokoSC diet, jakie soltysi otrzymujq za udziai w sesjach
i imych spotkaniach organizowanych przez Burmistrza i Przewodnicqcego Rady Miejskiej.
W tej chwili jest to kwota 11021."
Radny Artur Borkowski
,,Kwestia ma co najmniej dwa wymiary. Z jednej strony moglibySmy siq ograniczyC tylko
i wylqcznie do odpowiedzenia sobie na pytanie, czy sq warunki do tego, aby dietq zwiqkszaC
czy nie zwiqkszaC. Wydaje mi siq, ze byiby to zbyt wqski zakres dyskusji. MySlq, i e w tle jest
og6lnie pytanie o znaczenie roli soltysa w spolecznoSci lokalnej, o to jak my tq role widzimy,
czy ona ma mieC tylko reprezentacyjno- dekoracyjny charakter, czy tez oczekiwalibySmy
wiqkszego zaangajowania w $ dzialalnoSC. Przypomnq, i% sami formuhjemy na sesji mniej
lub bardziej wprost wyrakone uwagi chociajby co do tego, czy s w s i angaiujq siq
w dostateczny spos6b w propagowanie informacji odnoSnie plandw zagospodarowania
przestrzennego. Gdyby przyjqC ten drugi wymiar jako podstawq do dyskusji, trzeba byloby
pewnie spojrzeC na to jak to wyglqda co najmniej w spiednich gminach, poniewaj zakladam,
ze dukym podlozem do dyskusji jest por6wnywanie siq i zaciqganie inforrnacji.
Pod wnioskiem podpisaio siq 17 os6b. Swiadczy to o tym, ze to oczekiwanie jest w miarq
powszechne. Nie dyskutujemy tutaj o pieniqdzach, bo pewnie budzet gminy by temu poddal.
Jest kwestia tego jak chcemy to potraktowat w wymiarze politycznym, jak oddaC znaczenie tej
funkcji, jak odnieSC siq do tych aspiracji. Realnie w odniesieniu do Pana Burmistrza czy do
radnych tego ruchu nie wykonywaliSmy i nie mozemy go wykonad. JeSli kierowalby siq tylko
pewnq hierarchiq i pr6bq odniesienia tego zgodnie z pewnym porqdkiem, kt6ry przez lata
w tej gminie obowiqzywal, to moina by nawet uiyC takiego argumentu, ze nie ma warunk6w
do tego, aby to zmieniC."
Radny Wtodzimierz Skoikiewicz
,,W poniedzialek omawialiimy ten temat na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony
~rodowiskai Gospodarki Przestrzennej. Pani Skarbnik przedstawila nam informacjq jak dieta
i wysokoSC prowizji dla soltys6w przedstawia siq w innych gminach. Dieta nie jest wysoka w
naszej gminie, ale za to prowizja jest wyzsza niz w gminach spiednich. Pan Marek Bilinski

zgiosii wniosek o wprowadzenie opiaty dla soitysow za ronoszenie decyzji podatkowych
wedlug stawek wynikajqcych z przetargu w danym roku budietowym. Komisja przyjqla
wniosek Pana radnego."

Przewodniczqcy Komisji Jdzef L utomirski
,,Inicjatorka wniosku zwr6ciia siq z tym rowniei do rnnie. Nie podpisaiem tego pisma
Swiadomie, podobnie jak wielu innych soitys6w, poniewai uwaiali, ze praca soitysajest pracq
spolecznq i na piaszczyinie finansowym nie naleiy rozwaiaC peinienia tej M c j i .
Pan Przewodnicqcy poruszyi wqtek, czy soitys dostatecznie inforrnuje mieszksuic6w na temat
planow zagospodarowania przestrzennego czy tei bierze czynny udziai w dyciu spolecznym
w swojej miejscowoSci, jest waine. Natomiast to czy soitys zostanie oceniony dobrze czy ile,
o tym zadecydujq mieszkahcy w wyborach.
Do sohysa tradycyjnie mieszkahcy wpiacajq podatek od nieruchomoSci oraz oplatq za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie jest to zwipane z dziaialnoSciq statutowq
soitysa, ale jest realizowane na podstawie przyjqtych przez Radq uchwai o okreSleniu
inkasentow. Trudno byioby dzisiaj z tego zrezygnowad.
Prowizja w wysokoSci 15% od przyjqtej naleinoSci jest prowizjq bardzo wysoka. Uwaiam, i e
jest wystarczajqca. W poprzedniej kadencji soitysi zwracali siq o wprowadzenie opiaty za
romoszenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoSci. Proponowaibym, aby
rozwaiyd tq kwestiq. JeSli chodzi o wysokoSd prowizji, pozostawilbym jq na obowiqzujqcym
poziomie, poniewai jest wysoka. Uwaiam, i e diety powinny rowniei pozostad na istniejqcym
poziomie."
Radny Krzysztof Bohkowski
,,Jak wysokoid diety i prowizji dla soitys6w przedstawia siq w innych gminach?"
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Problem jest niezwykle trudny. To co powiedzial Pan Przewodnicqcy, i e w pewnym sensie
jest to kwestia polityczna urniejscowienia roli, funkcji, zadsui sdysa. Mamy takq niekorzyid,
i e jesteSmy Srodowiskiem zr6knicowanym pod wzglqdem iloSciowym. Jestem przekonany, ke
inicjatywa zwiqkszenia diet wychodzi od tych sdtys6w, kt6rzy majq stosunkowo niewielkie
prowizje. Proszq zauwaiyk, i e jeSli weimiemy miejscowoSci za wodq, jest tam kilka czy
kilkanaicie domow, gdzie mieszkajq stali mieszkahcy, gdzie soitys dotrze, dostarczy decyzje
podatkowe itd. Reszta jest wysyiana pocztq do dzialkowicz6w do Warszawy itd. Nie
stworzymy idealnego systemu. JeSli p6jdziemy w kierunku przyznania soitysom
wynagrodzenia za rozniesione decyzje podatkowe, to np. w Stasim Lesie Pan rozniesie 400
decyzji, a soitys Kani Polskiej czy Kani Nowej rozniesie 30 czy 40 decyzji. JeSli przyjmiemy
stawkq 2zi za rozniesionq decyzjq, to Pan jako soitys w Stasim Lesie zbierze 80021, natomiast
soltys w Kani tylko 6021 czy 8021. Nie ma niestety idealnego systemu i musimy dyskutowak
jak ten problem rzeczywiicie rozwipd.
JeSli chodzi o wysokoSC prowizji, obowiqmjqca w naszej gminie stawka 15% jest stawkq
najwyisq w okolicy. Podobna wysokoSC prowizji obowiqmje w gminie Wieliszew z tym, i e
ma klauzulq, i e nie mo2e to by6 kwota wyisza nii 15.000~1.Zroknicowanie jest bardzo duie,
zar6wno pomiqdzy poszczeg6lnymi soiectwami w gminie, jak rdwnieb porniqdzy spiednimi
gminami. W gminie Pokrzywnica wysokoSC prowizji wynosi 10% i dietq w wysokoSci 100zi.
Rozumiem, i e wniosek jest otwarty do dyskusji. Uwahm, i e jedynq dobra okazjq do zrniany
jest wprowadzenie jej od 1 stycznia 2017r.
Naszym celem powinno by6 motywowanie do jak najlepszego zaangaiowania na rzecz swojego
Srodowiska, bo mamy w tym interes zwiqzany z komunikowaniem siq ze spoiecznoSciq lokalnq.
Proszq zauwaiyd, i e na sesje Rady przychodzi pewna staia liczba soitysow, natomiast pewna

czqS6 w og6le nie przychodzi i specjalnie siq nie angaihje. Jekeli wspolnie wymySlimy czynnik
motywacyjny, aby pozostali softysi bardziej zaangaiowali siq, bqdzie to chwala. Natomiast czy
samo podniesienie kwot zmobilimje te osoby, trudno powiedzied. Ktoi powiedzial, ze
potrzebni sq liderzy na wsi, potrzebne sq osoby zaufania na wsi. MySlq, i e grupa kilkunastu
soltysow, kt6ra jest bardzo aktywna, przychodzi na kaide zebranie, na kaidq sesjq, to bez
podwyzszania diety bqdzie nadal przychodzila na sesje. Natomiast jest pytanie jak pobudzi6
pozostalych soltys6w."
Radny tnodzimierz Skoikiewicz
,,Duzo zalezy od aktywnoSci soltysa. JeSli soltys ma mniejsq wieS, bqdzie mid mniejsq
prowizje i musi siq z tym pogodzik. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa poruszyliSmy tez taki
temat, ze w niektbrych miejscowoSciach jest problem, aby zebra6 quorum na wybory i male%
kandydata na soltysa."
Radny Krzpztof Bori kowski
,,Uwaiam, ze limit, ktbry obowiqzuje w innych gminach nie jest ziym rozwiqzaniem. Na
posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Pani Skarbnik poinformowala, ze dodatkowe
dochody soltysa wahajq siq od tysiqca zlotych do kilkunastu tysiecy zlotych. Pewien limit
w tyrn zakresie bylby dobrym rozwiqzmiem.
Z jednej strony zachqcanie softys6w do tego, zeby oni przekazywali te decyzje powoduje, i e
o 15% spadajq wplywy gminy, poniewak to rozwiqzanie wi@e siq z kosztarni. Bylbym za
rozwiqzaniem, kt6re wywaia, czyli daje moiliwoS6, ale mo8e nie w jakiS specjalny sposdb
zachqca do tego, poniewai gmina na tyrn traci. Rozwaiajqc wniosek, kt6ry zostal
przeglosowany na Komisji Rolnictwa, prosilbym, aby zwroci6 uwagq na koszty, ktore sq z tym
zwiqzme- tzw. koszty alternatywne. Z tego co slyszaiem, z kaidym soltysem trzeba podpisa6
umowq, ktoS tq urnowq musi przygotowak, nadzorowa6, rozliczyk. Jest to dodatkowy koszt
pracy ludzkiej.
JeSli chodzi o czynnik motywacyjny, by6 moie warto byloby zastanowik siq nad
wprowadzeniem dodatku do spotkah wiejskich. JeSli 20% mieszkaiicow przyjdzie na takie
spotkanie wiejskie, soltys za to, Se naldonil mieszkahc6w do udzidu w zebraniu, m6glby
otrzyma6 jakq.4 kwotq. W momencie jesli zbierze siq quorum, bqdzie 50% uczestnik6wYsoltys
otrzyma wyzszy dodatek. Taki system motywacyjny spowodowalby, ke soltys mialby interes
w tym, zeby zebra6 jak najwiqkszq liczbq ludzi."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Prowizja w wysokoSci 15% od zebranych naleinoSci z tytulu podatku jest wysokq prowizjq,
ale proszq zwr6ciC uwagq na to, 2e u soltysa coraz rnniej os6b placi podatek.
W caiej Polsce jest pewnq tradycjq, ze soltys przyjmuje podatek od nieruchomoSci. Dzisiaj
odejScie od tego byloby niemozliwe i byioby wielkim blqdem politycznym. Czqsto mieszkaniec
wplacajqc podatek u soltysa, dodatkowo moze z nim porozmawia6 czy zapyta6 o pewne
rzeczy."
Radny Krgsztof Boiikowski
,,Moja wypowiedi nie miala na celu tego, ze powinnigmy wycofak siq z tego systemu, tylko
aby w specjalny spos6b nie promowaC tego rozwiqzania. Pozostawik mozliwoS6, ale zmieniC
sposob, np. pokrycie kosztow czy danie pewnej zachety, aby organizowat spotkania przy danej
frekwencji. Moze by6 to sposbb, aby uaktywniC soltys6w, dla kt6rych motywatorem sq finanse.
JeSli bqdziemy widzie6 pozytywne r o z w i ~ wa tym zakresie, moina ograniczy6 wysokoS6
inkaso z 15% do np. lo%."

Radna Jolanta Kacmarska
,,MyMq, ze dofinansowywanie spotkari jest zbyt skomplikowane, nie wszqdzie sq warunki do
organizacji tych spotkh. Ludzie p r z y c h o h do soltysa wtedy, kiedy majq problemy itd.
Zmniejszenie wysokoici inkasa rbwniez wywolaloby burzq. Wydaje mi siq, Be sohysi
rnniejszych miejscowo$ci m u s q siq pogodziC z tym, Be majq rnniejsze wplywy. Najbardziej
rozsqdnym rozwiqzaniem byloby wprowadzenie wynagrodzenia za roznoszenie decyzji
podatkowych, poniewai soltysi m u s q dotrzek do wszystkich podatnikow, porozmawiak itd."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Proponujq, abyimy jako Komisja zwr6cili siq do Pana Burmistrza z wnioskiem o rozwaienie
ustalenia dla sohys6w wynagrodzenia za dorqczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiqzah
podatkowych podatnikom na terenie gminy oraz informacji w sprawie ustalenia naleinoici
z t y t h odbioru odpadow komunalnych."
5.
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Wojew6dztwa

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiiiski
,,Na przelomie roku 20 15 i 20 16 politycy Pis przedlozyli do opinii publicznej pomysl. na temat
administracyjnego wydzielenia Warszawy z wojewodztwa, czyli podziale Mazowsza na
Warszawq i powiaty okalajqce Warszawq tworzqce wojewbdztwo stoleczne i pozostala czqSC
jako wojewodztwo mazowieckie. W odpowiedzi na te zapowiedzi politykow Marszalek
Wojew6dztwa Mazowieckiego wlqczyl siq bardzo aktywnie w tq akcjq, podajqc wiele
argumentow Swiadczqcych o tym, ze podzial administracyjny nie ma racji bytu i podzielilby
wojewodztwo na czq6C bardzo bogatq i czqSC biednq.
Przytoczq kilka argumentow, ktbre Marszalek Wojewodztwa przytoczyl w liscie otwartym
przeslanym do wszystkich samorzqdbw gminnych i powiatowych na terenie wojewodztwa
mazowieckiego. Jako wainy argument Marszalek przytacza, ze ,,Obecne centralne, najwieksze
i najprqiniej rozwijajqce siq wojewodztwo nie tylko w kraju, ale i w UE, moze niebawem zostak
podzielone na bogate wojewodztwo A i jedno z najbiedniejszych w Polsce- wojewodztwo B.
Tymczasem dzis, jak mowiq dane GUS, Mazowsze ma prawie 23-procentowy udzial
w tworzeniu PKB. Jest liderem rozwoju w kraju i jednym z najszybciej rozwijajqcych siq
regionow UE. (. . .) Powierzchnia wojewodztwa nie zmniejszylaby siq drastycznie, bo tylko
o 14 proc. Jednak to wlainie na tych 14 proc.- czyli w stolicy i jej sqsiedztwie- dziaia 70 proc.
firm generujqcych wplywy do mazowieckiego budietu. (. . .) Dochody z podatku CIT spadlyby
o ok.90 proc." Marszalek uzywa tu sforrnulowania ,,rozbibr administracyjny Mazowsza to nie
tylko kwestia zmiany granic wojewodztw i podwojenia administracji, to przede wszystkim
rewolucja dla wszystkich sarnorqdow i mieszkaricow Mazowsza. (. . .) zmiana granic
wojewbdztwa oznacza koniecznoSC renegocjacji wsparcia z Komisjq Europejskq (. ..)
Kolejnymi konsekwencjami rozbijania Mazowsza na dwa osobne wojewbdztwa jest
konicznoSC olbrzymich i kosztownych zmian w strategicznych dokumentach wszystkich
samorqdbw. (. . .) Dotychczasowy priorytet tych dokumentbw- uownowaiony rozwoj calego
wojewodztwa- stoi w calkowitej sprzecznoici z planowanym podzialem na wojewodztwo
A i B."
Argumentem Swiadcqcym o tym, ze moina osiqgnqC cel, ktbry ekipa rzqdzqca przedlozyla,
czyli uzyskanie Brodk6w pieniqinych w wiqkszej wysokoici w oparciu o nowe rozdanie unijne,
bez koniecznoSci podzialu wojewbdztwa, jest podzial statystyczny wojewodztwa.
Jeili chodzi o Powiat Legionowski, uchwalq popierajqcq stanowisko Marszalka Wojewodztwa
podjqlo tylko miasto Legionowo, pozostale sarnorzqdy takiej uchwaly nie podejmowaly."

Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Uwaiam, i e nie ma potrzeby angakowania siq w konflikt politycmy. Dzisiaj chodzi tylko
o sprawq statystycmego podzialu wojew6dztwa mazowieckiego.
MySlq, ze nie ma potrzeby podejmowania uchwaly w tyrn zakresie."
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym, abySmy wlasne stanowisko w odniesieniu do tego spektaklu zajqli. Zaleialo mi na
tym, abySmy jako radni z udzialem Pana Burmistrza mieli jakiS wykrystalizowany poglqd
i jednolite stanowisko, chociakby w relacjach z naszymi sohysami, rnieszkahcami czy
kirnkolwiek, kto zechcialby nas zapytaC o nasze stanowisko. Podzielam poglqd Pana
Burmistrza, i e powinniSmy w dobrym momencie wpisywaC siq kontekst polityczny
a niekoniecznie eskalowad pewne zdarzenia.
JeSli decyzje majq zapask, to zapadnq. JeSli zagrozenia co do podzialu administracyjnego nie
ma, wydaje mi siq, ze odpada koniecmoSC zajmowania jednolitego stanowiska z naszej strony.
Potraktujmy to jako zajqcie stanowiska bez forrnulowania wniosku o sporqdzenie uchwaly
popierajqcej .
Temat byl przedmiotem prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w.
Stanowisko Komisji jest takie, i e nie ma potrzeby wystqpowak z uchwalq w tyrn zakresie."
3a.
Dyskusja w zakresie moiliwoici wprowadzenia w gminie Miasto i Gmina Serock budietu
obywatelskiego
Radny Krqwztof Borikowski
,,Od samego pocqtku mojej aktywnoSci w Radzie podnosilem pewne argumenty w zakresie
moiliwoSci wprowadzenia budketu obywatelskiego. W 2015r. podejmowalem inicjatywq pod
kqtem zbierania podpis6w pod wnioskiem dotycqcym wdrozenia budietu obywatelskiego.
Pod wnioskiem udalo siq zebra6 okolo 50 podpis6w mieszkahc6w. Ostatnio r6wnie2 Pan
Burmistrz byl uprzejmy przedstawik wstqpne informacje w zakresie budzetu obywatelskiego,
t e jest to sprawa skomplikowana, ze nie do konca wiadomo czy moina wprowadzid budzet
obywatelski tylko w Serocku i tylko w Zegrzu. SQd moja proSba o dyskusjq w tyrn zalcresie.
JeSli jest stanowisko w tyrn zakresie wypracowane przez gminq, czy jest na to szansa czy realnie
jest to analizowane i brane pod uwagq. Nie ukrywam, ze od pienvszej prdby podejmowanej
przez mnie w zakresie wprowadzenia w gminie budietu obywatelskiego minqlo p6ltora roku.
Mam wrakenie, ke nie ma zainteresowania tq sprawq. Nie ukrywam, i e kontaktujq siq ze swoimi
wyborcarni, mieszkancami, kt6rzy przedstawiajq rozne argumenty. Chcialbym uzyskad
informacjq ze strony Urzqdu w zakresie mozliwoSci wprowadzenia budzetu obywatelskiego.
JeSli nawet Rada wyrazi takq wolq, bez zaangakowania po stronie Urzqdu, zapewnienia
odpowiednich zasob6w, koordynacji tych dzialah, caly pomysl spali na panewce. Nie
chcialbym tei, aby Rada podejmowala puste uchwaly w tyrn sensie, ze wyrazimy wolq, na
poziomie Urzqdu nasQpiq pewne dzialania, natomiast ze wzglqdu na brak odpowiednich
zasobbw, czasu itd. ta inicjatywa nie zostanie wdrokona w pelnym zakresie.
Przypomnq tylko, ze za poSrednictwem Pana Przewodnicqcego zglaszalem wnioski, aby
sprobowad zorganizowad wyjazd do Dzierkoniowa po to, aby zobaczyk jak w praktyce
funkcjonuje budzet obywatelski.
Chcialbym oficjalnie otworzyd dyskusjq na ten temat, aby w najblizszym czasie, czyli przed
terminem skladania wnioskdw do projektu budietu, spr6bowaC podjqC pewne decyzje w tyrn
zakresie, czy realnie jest na to szansa czy tez nie."

Radny Artur Borkowski
,,Temat jest waiki, pojawia siq od kilku miesiqcy. Dobrze byloby sprbbowak sobie mapq
drogowq ewentualnego dojicia, jeili planujemy dojik do pewnego celu, zarysowak. Jeili nie
planujemy, to jasno zamknqd ten wqtek po to, aby on nie wracal przy rbknych okazjach.
Istotne jest to w jakich celach chcemy tego ciekawego narzqdzia uiyk. Czy to ma by6 iPhone
wSr6d telefonbw, ze ten kto go ma jest najlepszy spoSr6d posiadaczy telefonhw, czy to ma by6
odpowiedi na realne zapotrzebowanie, ktdre faktycznie wSr6d mieszkhc6w siq pojawia ,czy
to ma by6 autorski pomysl, kt6ry jeszcze nie jest zweryfikowany, bo nie wiemy czy spotkal siq
z zainteresowaniem, ale mimo tego chcielibyimy zweryfikowak jak to w iyciu siq sprawdzi.
Warto na samym pocqtku drogi postawik sobie pytanie dokqd chcq dojid i po co a p6iniej
dopier0 okreilik Srodki. Bylo to kluczowe pytanie. Oczywidcie niezwykle ciekawe byloby dla
rnnie stanowisko organu wykonawczego, jak zapatruje siq na tq kwestiq. GdybySmy
odpowiedzieli sobie na to pytanie, szczeg6lnie cenne jest to, ze dzisiaj siadamy do tego. Jest
1 czerwca, za moment bqdziemy dyskutowali o projekcie budzetu na rok 2017. OczywiScie
wszystko jest tez kwestiq oczekiwari, skali, kt6rej chcielibyimy uwk. Wiem, ze Warszawa
rniliony dotych wydaje na budiet obywatelski, ale przypomnq, ze budzet Warszawy ksztaltuje
siq na poziomie okdo 4 miliard6w ziotych. W zwiqzku z tym, aby to odnieid procentowo,
w naszyrn przypadku wystarczyloby 50.000~1,zeby m a d , ze ten poziom jest spelniony, za co
pewnie wielu inicjatyw spolecznych nie stworzymy.
Kluczowe jest dla mnie to, zebyimy dyskusjq o wydatkach publicznych, o budzecie na 2017r.
i kaidy nastqpny w tej kadencji, pr6bowali prowadzik w spos6b racjonalny, r6wniez
w kontekicie tego co chcemy zrobid, za ile chcemy zrobik i na kiedy chcemy to zrobik. To tez
powinno deterrninowad nasze ruchy w wymiarze finansowym, rbwniez jeMi chodzi o dziesiqtki
a nie setki czy miliony zlotych. Jest to bardziej wstqp do dyskusji niz pr6ba jej podsumowania."
Radny Krqysztof Bon'kowski
,,Zgodzq siq z wypowiedziq Pana Przewodnicqcego, ze musi to miek konkretny efekt, musimy
sobie postawid cele i starak siq je realizowak. Czy jest realne zapotrzebowanie na to? Jest to
m6j autorski pomysl. Do nas wszystkich, tj. 15 radnych oraz organu wykonawczego gminy
naleiy ta decyzja. Niernniej ze swojej strony mogq powiedziek to, co jest faktem. Faktem jest
to, ze byl to gl6wny punkt mojego programu wyborczego i jeden z powodbw, dla kt6rego
mieszkaricy na mnie glosowali. Wydaje mi siq, ze sam wyb6r mnie na funkcjq radnego by1
potwierdzeniem tego, ze jest pewne zainteresowanie mieszkhc6w budietem obywatelskim.
Wniosek, o kt6rym m6wilem podpisalo okdo 50 mieszkaric6w.
Jednym z cel6w budzetu obywatelskiego mogloby by6 pobudzenie aktywnoici mieszkaric6w7
organizacji p o q d o w y c h czy innych os6b.
Budiet obywatelski i jego schematyczna realizacja w r6inych latach moze by6 h6dlem
pomysl6w na to czego realnie potrzebujq mieszkaricy. Jest to prosty system na zasadzie burzy
m6zg6w, ze jeieli zbierze siq grupa 5 czy 10 mieszkaric6w, skladajq wniosek, podajq zgloszenie
na pomysl a nastqpnie sami wyrmjq wolq na poziomie miasta czy calej gminy, ktory pomysl
jest dla nich najlepszy. Jednoczeinie pehi to role edukacyjnq. Pan Burrnistrz czqsto m6wi, ze
mamy potrzeby inwestycyjne na poziomie 50 milion6w dotych, ale mieszkaricy mogq wybrad
te, kt6re sq dla nich najistotniejsze i my postaramy siq je zrealizowad. Wnioskowalem o kwotq
200.00021. Por6wnujqc jq do kwoty funduszu soleckiego i liczby ludnoSci podejrzewarn, ze
bylaby to kwota miqdzy 200.00021 a 400.00021. Daloby to mieszkaricom informacjq, Be mamy
kwotq 200.000zl czy 400.000~1,mieszkaricy zlokyli projekty na kwotq 2.000.00021 i musq
wybrad te, kt6re ich zdaniem sq najistotniejsze. Jednoczednie mieszkaricy uiwiadamiajq sobie,
ze niestety sq pewne ograniczenia w realizacji pomysl6w i oni podejmujq decyzjq, kt6ry dla
nich jest najbardziej uiyteczny. Jednoczeinie proszq pamiqtad, ze jest to ulamek budktu
inwestycyjnego, kt6ry oddajemy w rqce mieszkaricow, jednoczeinie w przypadku

niestarczajqcej iloici Srodkbw finansowych, majqc wiedq, jakie pomysiy byly zglaszane,
wbwczas Pan Burmistrz moze podjqk dzialanie w zakresie tego, zeby male26 Srodki na
realizacjq pomyslu. Wlqczajqc w to calq gminq, majqc rr6kne inwestycje, pojawi siq dodatkowa
metoda zbierania informacji w zakresie tego, co jest waine dla mieszkaricow. Nie jest to glos
konkretnego mieszkahca, ktbry przychodzi i zglasza jakqi potrzebq, ale wtedy jest to metoda
giosowania, czyli uzyskujemy wiedzq nie tylko jednego, dwbch czy piqciu mieszkaricow, ale
wiqkszej populacji ludzi. Moim zdaniem to sq walory ukyteczne. Ewentualnie jest mozliwoSk
konsultacji samego pomyslu czy z Dzierzoniowem czy z innymi samorqdami lub
organizacjami pozarqdowymi. Nie ma to by6 prosta kopia rozwiqzania. Budzet musi by6
dopasowany do naszych potrzeb, ale w ramach tego budzetu sq tez realizowane inwestycje,
czasem dzialania miqkkie. Moze siq o k a d , be mieszkaricy chcieliby zorganizowak dodatkowe
spotkanie. Wydaje mi siq, ze organ wykonawczy ma szerokie pole w zakresie konstrukcji tego
budketu, aby efektywnie go wykorzystak i popchnqk w takim kierunku, w ktorym chciaiby, aby
ten budket poszedl. Dla mnie ma by6 to 2r6dlo informacji o tym czego chcq mieszkaricy
i uwolnienie cqSci budketu grniny. Kwota 200.000~1do 50.000.000zl to promil budketu. Przy
okazji 600-lecia miasta moze to by6 marketingowa informacja dla mieszkahcbw w zakresie
tego, ze miasto jest wasze, ze macie prawo decydowania w spos6b bezposredni nie tylko
o wyborze wladz, ale rbwniez o tym na co wladze wydajq konkretne pieniqdze."

Radny Artur Borkowski
,,Nie wiem czy dobrze zrozumialem. Glbwnie chodzi o to, abysmy mieli lepsq informacjq ze
strony spoleczenstwajakie sq potrzeby spdeczehstwa w odniesieniu do caiego wachlarza ushg,
ktbre gmina moglaby realizowak sama, ale bqdzie to lepiej realizowane przez mieszkahc6w."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Na r6wni polobylbym aktywizacjq mieszkahcbw w tym zakresie, czyli tym co zaczqlem
a skonczylem tym, co Pan Przewodniczqcy powiedzial. Z jednej strony aktywizacja
i poprawienie rankingu, kt6ry otrzymujemy, co moBe przyczyniC siq do poprawy wzrostu
gospodarczego gminy a z drugiej strony konkretna informacja i oddanie odrobiny wladzy
w rqce mieszkaric6w. Jest to moze trudna do uchwycenia rzecz, ale nie chcialbym, Beby ta
forrna zarnknqla siq tylko w kr6tkim stwierdzeniu, ze jest to informacja. Tak jak wspomniaiem,
Pan Burmistrz posiada wieloletnie dogwiadczenie, otrzymujemy wnioski. Moina taka
informacjq uzyskak w ramach wnioskbw, ktbre wpiywajq do budzetu i liczby podpisbw.
Niernniej chodzi o aktywizacjq, o zaangaiowanie organizacji pozarqdowych. W tym
momencie srodki z budketu obywatelskiego sq przeznaczone na to, co podejrzewam gmina
prqdzej czy poiniej by realizowaia. Sposob wydawania tychie pieniqdzy czy kierowania tych
pieniqdzy jest odrobinq bardziej skomplikowany, bo bezpoirednio wykorzystuje do tego
mieszkaric6w."
Radny Artur Borkowski
,,Od kilku lat jestem zaangaiowany w dzialalnoSC spoiecznq. Nie tylko przez pryzmat
organizacji, w ktore funkcjonujq, ale t a k e przez pryzmat spotkah organizowanychna poziomie
powiatu z przedstawicielami innych organizacji, mam takie skrzywienie troche niebezpieczne
dla inicjatywy, ktorq Pan radny Krzysztof Bodcowski proponuje. Dwa podstawowe wnioski.
Pienvszy jest taki, ze gdy zaczynamy rozmawiak o pieniqdzach, mbwiqc wprost, i e jakaS
jednostka samorqdu chce je dak, to ci ludzie przyjdq. Pewnie jak zwykle ograniczony krqg
tych, ktbrzy wiedq gdzie chodzik i przyniosq te pomysly. Nie oszukujmy siq, tam gdzie sq
pieniqdze, ktbre ktoS chce wydak, zawsze znajdzie siq ktoS, kto przyjdzie i powie ,,dawaj te
pieniqdze, ja tobie w zarnian coi zaoferuje". Uwaga jest taka, ze jeili siq na to zdecydujemy,
musimy faktycznie wiedziek czego tak naprawdq chcemy.

Wydaje mi siq, ze w dhgofalowej perspektywie budowanie aktywnoici spolecnej od g6ry,
czyli na takiej zasadzie, ze jest kt05 na gbrze, kto da pieniqdze i w ten spos6b stymuluje
dziaialnoSk tych organizacji, nie zagwarantuje trwalego efektu. Spotykam siq z takimi
przypadkami. JeSli kt04 ma dobry pomysl, to zawsze go pytarn, ilu ludzi jest takich, kt6rzy
przyjdq i bqdq chcieli to zrobik. JeSli ktoS mbwi, ze ma fajny pomysl, ze warto wydak na niego
30.000~1i na pewno zadziaia, to jest Swietne, ale tylko na raz. JeSli dzisiaj zdobqdq 30.000~1,
nie mam iadnej gwarancji, ze zdobqdq je w przysem roku. Nie chodzi o to, aby ludzi
zaanga2owak na raz do jakiego4 przedsiqwziqcia. W jednym roku przyjdq i to bqdzie fajne, ale
w kolejnym roku nie bqdziemy w stanie tego kontynuowak z r6knych wzglqd6w, bo komu4 siq
znudzi, bo okaie siq, i e ta formula nie zadziala, pieniqdzy nie uda siq zdobyd, bo kt04 inny by1
lepszy i wygral, to tak naprawdq zgubimy ten potencjal.
Doskonale rozumiem o co chodzi Panu radnemu Krzysztofowi Bohkowskiemu, natomiast jest
pytanie czy jedna droga prowadzi do Rzymu? JeSli chcemy zaktywizowak ludzi, stymulowaC,
to sprbbujmy siq nad tym zastanowik, bo dla mnie jest to tei bardzo cenne.
Spotykam siq, jak zapewne kaidy z Pahstwa, z r6inymi Srodowiskami. Chodzi o to, aby by1 to
roztropny mechanim, aby by1 ukierunkowany na promowanie tych, kt6rzy przez wieloletnie
funkcjonowanie albo przez swojq renomq dowiedzionq w poszczeg6lnych dziaianiach
w ramach wsp6ipracy z grninq, dajq rqkojrniq, ze te pieniqdze bqdq realnie skierowane na
konkretny projekt, kt6ry Srodowiskujest potrzebny. Zdefiniowanie potrzeby nie wynika z tego,
8e nam siq wydaje, i e to moze zadziaiak, tylko i e ludzie dajq radq i bez tych naszych pieniqdzy.
GdybySmy je dolokyli, na pewno zadziaia to z efektem synergii. By6 moie jest to
kontrpropozycja w stosunku do tego o czym m6wi radny Krzysztof Borikowski, ale chcialbym
iebySmy szerzej podeszli do tej dyskusji. Nie dla zasady tworzymy budiet obywatelski, dajemy
200.00021 i przyglqdamy siq czy bqdzie z tego cog poetecznego czy nie. Sp6jrmy w szerszej
perspektywie na to jakie cele w ramach pobudzenia aktywnoSci i informacji, o kt6rej wspominal
Pan radny Krzysztof Bohkowski, moglibySmy osiqgnqk i jest to jedyna droga. Nie wykluczarn,
ze jest to najlepsze rozwipmie. M6j niepok6j budzi to, i e jest to mechanim, kt6ry sprawdza
siq w dUiych miastach albo w miastach. W sytuacji, w ktbrej marny h d u s z solecki.
PowinniSmy poszukak narzqdzia, kt6re bqdzie w stanie poszerzyk naszq sferq oddziaiywania
o Serock i Zegrze. Szukajmy takich rozwiqzaii, nie zamykajmy siq tylko i wylqcznie do budzetu
obywatelskiego. JeSli tak poprowadzimy tq dyskusjq, jestem przekonany, i e znajdziemy
rozwiqmnie, ktore i majdzie poparcie wSr6d radnych i myhlq, be bqdzie z drugiej strony
wyrazem oczekiwari Srodowisk, kt6re dzisiaj realnie funkcjonujq a nie tylko tych, kt6re
zobacq ze jest 200.000~1do wziqcia. Poza tym jestem przekonany, Be cele, kt6re Pan radny
zarysowd, bqdziemy w stanie osiqgnqk."

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Pienvsza propozycja byla taka, aby objqk budketem obywatelskim dwie miejscowoSci: Serock
i Zegrze, poniewaj w tych miejscowoSciach nie funkcjonuje fundusz solecki. Zatem nalezaioby
dokonak pewnej r6wnowagi, aby wszystkie miejscowoSci mialy moiliwoSk tworzenia
inicjatyw spolecznych. Uwaiam, ze jeSli mielibySmy wprowadzid budzet obywatelski,
powinien on objqk wszystkie miejscowoSci w gminie.
Je4li chodzi o budiet obywatelski, zacqlbym od pracy od podstaw, czyli przygotowania
mieszkaic6w do realizacji tego budietu. W moim przekonaniu, dzisiaj najbardziej
przygotowane do wdroBenia budietu obywatelskiego sq soiectwa, poniewai istniejq jui tutaj
pewne struktury, kt6re dobrze funkcjonujq. JeSli chodzi o Zegrze, ostatnie wybory do Rady
Osiedla Zegrze wykazaiy, ze byiy problemy ze stworzeniem komisji wyborczej. Nasuwa siq
pytanie jak Zegrze bqdzie realizowalo budzet obywatelski, skoro sq z tym pewne problemy.
JeSli chodzi o Serock, nalehloby zacqk od stworzenia pewnych struktur, inicjatyw oddolnych,

kt6re zdefiniowalyby potrzeby i zakres dzialania. Dopiero wtedy zastanowid siq jak ten problem
rozwiqzad, sfinansowad.
Kolejna sprawa to udzial mieszkaricbw w zarzqhmiu gminq, w decydowaniu o zakresie
inwestycji. Nie mamy budzetu obywatelskiego, ale w moim przekonaniu i wedlug mojej wiedzy
i ponad dwudziestoletniej dzialalnoSci, w moim okqgu wyborczym nie ma zadania, kt6re nie
byloby zglaszane przez mieszkaiic6w. Jest szeroki udzial mieszkahc6w. Decyzje o zakresie
wszystkich prac podejmujq mieszkahcy. Dzisiaj trudno nie zgodzid siq z tyrn, ze inwestycja
polegajqca na rozbudowie szkoly podstawowej w Jadwisinie to nie budzet obywatelski. By6
moie nie nazywa siq budietem obywatelskim w sensie formalnym, ale jest zdefiniowany przez
obywateli, to obywatele zdecydowali w wyniku konsultacji, ze to przedsiqwziqcie jest
realizowane. Mieszkahcy w moim okrqgu wyborczym decydujq o tym w jaki spos6b zadanie
ma by6 realizowane.
Uwaiam, ze jeSli chodzi o budzet obywatelski, jest to slusne przedsiqwziqcie, u nas budzet
obywatelski rowniek funkcjonuje. Formalnie nie jest nazwany budzetem obywatelskim, ale
przeciek obywatele decydujq o tym jaki przedsiqwziqcia sq realizowane.
JeSli chodzi o fundusz solecki, kaide solectwo ma moiliwodd zlozenia wniosku. Ustawa
o funduszu soleckim SciSle okreSla na co hodki majq by6 przenaczone, jakie sq zasady
funkcjonowania itd. Od 2009r. funkcjonuje fundusz solecki i dzisiaj wszystkie solectwa z tego
funduszu nie korzystajq i shsznie. Pan Burmistrz Zajqc na ostatnim spotkaniu z sohysarni
mowil, Be nie nalezy na silq wydawad Srodk6w funduszu sdeckiego, ale naleiy je wydawad
racjonalnie i tam, gdzie jest realna potrzeba. Do k d e g o przedsiqwziqcia trzeba podejSC
racjonalnie i dokonad wlaiciwego wyboru.
Uwaiam, ze nalezy zacqd pracq od podstaw, od przygotowania spoleczeI'lstwa, aby
mieszkaricy sprecyzowali swoje potrzeby i konkretny projekt czy przedsiqwziqcie
sformalizowali."

Radny Wlodzimierz SkoSkiewicz
,,W tej chwili brak jest pomysl6w na przeznaczenie Srodk6w z funduszu soleckiego. Jest to
wydawanie pieniqdzy na silq. Jest kilka sdectw, kt6re racjonalnie wykorzystujq Srodki
z funduszu soleckiego, majq ciekawe pomysly. Moiemy nawet zlikwidowad fundusz solecki,
poniewai w 90% jest to rozdawnictwo i marnowanie pieniqdzy. Bardzo ceniq pomysly radnego
Krzysztofa Bohkowskiego, poniewai szukasz oszczqdnoSci w wydatkach gminy, jednak
bylbym bardzo przeciwny temu, aby wyjdd z inicjatywq wydania pieniqdzy w ramach budzetu
obywatelskiego. "
Burmistrz Sylwester Sokolnicki
,,Jestem ostatni, aby deprecjonowad pomysly kogokolwiek. Pan radny Krzysztof Bofiowski
wnosi wiele nowych, innowacyjnych rzeczy i dobrze. Mobilizuje to nas do tego, aby dobrze
przemySleC kaidq propozycjq.
Nie chcialbym deprecjonowad pomyslu budzetu obywatelskiego, tylko chcialbym zwrocid
uwagq, i e problem jest zlokony.
Po pierwsze budzet obywatelski cieszy siq powodzeniem w duiych miastach, poniewai nie ma
mozliwoSci, aby np. Prezydent Warszawy wiedziala jakie sq potrzeby danego osiedla czy
wsp6lnoty. W dukych miastach budiet obywatelski ma sens, poniewai daje to szansq
zaistnienia wspolnotom, osiedlom itd. W duiej mierze realimjemy pewnq ideq budzetu
obywatelskiego, poniewai jako przyklad podam zaangaiowanie Pana radnego Krzysztofa
Bohkowskiego w realizacjq budowy odwietlenia na ul. Zytniej w Serocku. Przynarn, i e nie
dotarlbym na ul, zytniq, gdyby nie inicjatywa obywatelska. Dlatego, i e poza ul. ~ y t n i qmamy
tysiqce innych spraw, ktbre wyczerpalyby pule pieniqdzy i ta ulica by siq nie przebila, gdyby

nie postawa obywatelska. W j a k i d sensie realizujemy pomysiy obywatelskie. One nie sq
sformalizowane, nie sq zdefiniowane, natomiast powstajq.
Podpisujq siq pod tym, co powiedzial Pan Przewodnicqcy, iebySmy nie doprowadzili do takiej
sytuacji, w kt6rej dajemy lizaka, po kt6ry zgioszq siq wszyscy. Wydaje siq, i e mamy dzisiaj na
terenie gminy pewnq aktywnoSC jui osiqgniqtq. AktywnoSd tq realizujq ochotnicze strake
poiarne, kola gospodyn wiejskich i obecnie stowarzyszenia. Moie pobudzajmy aktywno.46
stowarzyszen, wzmacniajmy stowarzyszenia. MySlq, ze jest to tei droga ku temu, aby tq
aktywnoSd mocno pobudzid.
Nie wyrzucam tego tematu do kosza. Zacznijmy jednak pobudzad aktywnoSd obywateli.
Budiet obywatelski musi by6 przevlaczony dla caiej gminy, nie tylko wybranych
miejscowoSci. Moze siq okazad, ze dobry zarniar w iaden spos6b nie zostanie zrealizowany.
Uwaiam, i e dyskusjq na temat budietu obywatelskiego nalekaioby przeprowadzid we
wszystkich komisjach Rady. JeSli bqdzie okazja, aby temat ten omowid na wsp6lnym
posiedzeniu Komisji, to bardzo o to proszq. Natomiast jak pobudzid obywateli, jest to problem
dla kaidego z nas. Robiq to dobrze niektorzy soitysi. Niezbyt dobrze wyglqda to w mieScie.
W Zegrzu jest pewna grupa aktywnych os6b. Najgorzej jest w mieScie, ale z drugiej strony
usprawiedliwiaibym to miasto w ten sposbb, i e w kkaidym tygodniu przychodq do rnnie
mieszkaticy. OczywiScie nie m6wiq oni w imieniu obywateli, ale jeSli kt06 przychodzi i mbwi,
be zalana jest pewna ulica i cog trzeba z tym zrobiC, m6wi w imieniu wszystkich mieszkaric6w
a nie jednego obywatela. Jest problem jak pobudzid aktywnoSC ludzi w mieicie.
Powiedzialbym, i e jest to wsp6lny problem, bo rzeczywiScie aktywnoSd mieszkahc6w nie jest
obecna."

Radny Krwsztof Borikowski
,,Zgodzq siq z Panem Burmistrzem, i e nie jest to iatwy problem do ronvipania. Zgodzq siq
z tym, ze ta inforrnacja jest zbierana w jakiS spos6b.
Odnosqc siq do wypowiedzi Pana Burmistrza i Pana Przewodnicqcego, zdajq sobie sprawq,
i e informacja od mieszkanc6w jest, tylko chciaibym podkreglid, ke rbinicq pomiqdzy budzetem
obywatelskim a sposobem realizacji konkurs6w, do ktorych Pan Przewodnicqcy nawipywai,
jest taka, ie mieszkhcy sami podejmujq decyzjq w powszechnym giosowaniu. Wspominaiem
o roli edukacyjnej budietu obywatelskiego, o budowaniu postawy obywatelskiej. W krajach
anglosaskich aktywnoSC obywatelska jest zdecydowanie wiqksza, natomiast w Europie
~rodkowowschodniejjest niisza i dlatego tei ta inicjatywa popariaby budowanie aktywnoSci
obywatelskiej. Spowodowaioby to, Be w naszej gminie wiqcej os6b braioby udziai w wyborach
powszechnych. Chciaibym zwr6ciC uwagq, i e istota problemu jest zwiqzana z podejmowaniem
decyzji. Nie jest to wniosek jednej osoby czy czterdziestu os6b, kt6ry jest rozpatrywany przez
Radq czy przez Pana Burmistrza, tylko mieszkaticy sami decydujq co dla nich jest
najwainiejsze. Z drugiej strony, jeili chodzi o aktywnoSC, oczywiScie ona jest, tylko pojawia
siq pytanie, czy jest ona wystarczajqca. Zawsze staram siq odnosiC siq do statystyk czy
ranking6w. Ostatnio Pan Burmistrz rnbwii, ze dobrze byloby, aby tq aktywnoiC podnieSC
i podnosimy jq poprzez konkursy, poprzez dodatkowe Srodki, poprzez r6inego rodzaju
imprezy. Mogioby to by6 dodatkowe narzqdzie, kt6re wspieraioby te dziaiania.
Odnosqc siq do wypowiedzi radnego Wodzimierza SkoSkiewicza, to nie jest rozdawnictwo
pieniqdzy. JeSli tak Pan rozurnie budiet obywatelski, to zupeinie nie o to chodzi. To nie jest
tak, i e czarujemy 200.000zi, powiqkszamy deficyt. To jest inny spos6b decydowania
o Srodkach, kt6re jui sq przeznaczone. Zakiadam, ze wyglqdaloby to w ten sposob, i e jakaS
inwestycja nie zostanie zrealizowana, z niej te Srodki zostanq przeznaczone na budiet
obywatelski. Nie zwiqkszy nam siq z a d l a n i e . Efektem jest to, ze mieszkahcy sami podejmujq
decyzjq. Zwr6cq tei uwagi na taki fakt, i e w ramach budietu obywatelskiego nie realizujemy
inwestycji za 50 milion6w ziotych. W ramach budietu obywatelskiego realizowane sq

przewaknie male, co najwyiej Srednie projekty. Zauwahny, Be jeSli mamy do dyspozycji
w ramach bu&etu obywatelskiego 200.000zi czy 400.000~1,mbwimy o projektach do kwoty
do 50.000zi.
OdnoSnie argumentu w zakresie pracy od podstaw zgodzq siq z tym. Proszq pamiqtaC, ze Rada
Miejska do wspblpracy na terenach miejskich ma soitysbw. Jednostkq pomocnicq w mieScie
moze by6 rada osiedla.
OdnoSnie argumentu w zakresie inicjatyw oddolnych, wyszedlem z wnioskiem, pod kt6rym
zbieraiem podpisy mieszkhcbw. Pytanie czy jest to moja inicjatywa z gbry, do ktbrej zszedlem
na dbi, czy jest to jednak pewien pomysi, pod ktbrym podpisali siq mieszkahcy i idq do gbry.
Jest to tez dyskusyjne. Rozumiem, Be gdyby kaidy obywatel przyszedi indywidualnie
z wnioskiem do Pana Burmistrza, ze chciaiby wprowadziC budzet obywatelski, jest to
inicjatywa oddolna. Nawet jeSli skiada siq wnioski do budzetu, czqsto jest tak, ze nie sklada siq
40 tych samych pism, tylko robi siq wspcilnq listq, pod ktbrq zbiera siq podpisy. Jest to kwestia
do rozwaienia.
Wspornnialem, Be budzet obywatelski opiera siq na sposobie decydowania o podziale Srodkbw.
Nie jest to wniosek, nad ktcirym Pan Burmistrz czy radni giosujq i podejmujq decyzjq, tylko
mieszkahcy sami oddajq sw6j gios na konkretny wniosek.
W miastach, gdzie wprowadzono budiet obywatelski wzrosla SwiadomoSC obywateli
w zakresie podejmowania decyzji. Zachqcono obywateli do tego, aby wyraiali swbj glos
w zakresie konkretnych projektbw i brali za to pewnq odpowiedzialnoSC."

Radny Artur Borkowski
,,W 100% zgadzarn siq z tym, ze SwiadomoSd w zakresie tego czyj projekt zostai uwzglqdniony
i zrealizowany wzrosla. Natomiast mam istotnq wqtpliwoSC czy ta Swiadomo4C wzrosla
w zakresie calego funkcjonowania gminy, realizowanych przez niq z a d h . Jest to oczywisty
fakt, Be ci, ktbrzy wezmq udziai w tym projekcie, w odniesieniu do tego projektu na pewno tq
aktywnoSC podniosq.
Wracam do pierwotnego pytania, od czego chcemy zacqC. Czy chcemy rzuciC pieniqdze na
st61 i sprawdziC ilu siq na nie rmci, niezaleznie od tego z czym przychodzsi, czy szukamy
bardziej wyrafmowanych metod tej aktywizacji."
Radny Krwztof Borikowski
,,Sq pewne etapy realizacji budietu obywatelskiego. Pierwszy etap to zbieranie pomyslbw.
Grupa mieszksuicbw zglasza pewien pomysi, nad ktorym nie ma giosowania. Nastqpnie spotyka
siq komisja, ktbra ocenia realnoid realizacji tych pomyslbw. Nastqpnie po stronie Urzqdu jest
zebranie oferty na realizacjq konkretnego pomysiu. Do giosowanie przedstawiane sq projekty
z podaniem szacowanej kwoty przedsiqwziqcia. Gmina, organizujqc budzet obywatelski, ustala
pewne kryteria, w kt6re dany pomysl musi siq wpisaC. Z tego wzglqdu mowiq, ze bardzo wiele
zaleky od grniny w sensie organu wykonawczego, poniewai zbyt szybkie, prozaiczne,
niedokiadne ustalenie pewnych rzeczy moie storpedowak caiy pomysi."
Radny Artur Borkowski
,,Limitacja kwot projektbw narzuca taki standard, Be o wielu pomyslach, o ktdrych ludzie mySlq
w odniesieniu do tego siq nie wypowiedq, tylko bqdq mieli ograniczony pakiet ofertowy.
Bqdzie to pewnie istotne ograniczenie i dla niektbrych zniechqcajqce.
Nie ma miqdzy nami sporu co do tego, ze aktywnoSC spoieczna jest niezwykle istotna. Nie ma
sporu co do tego, Be trzeba jq stymulowad na rzecz tego, zeby ona siq ronvijala. Nie ma
zgodnoSci co do tego, ze wprost zaaplikowany i wrzucony do budketu gminy budket
obywatelski przyniesie natychrniast oczekiwany efekt. To, Be 40 os6b podpisaio siq pod
wnioskiem, ktbry by1 efektem zabieg6w i dziaiah radnego Krzysztofa Borikowskiego, czy to

oznacza, ze 15 tysiqcy mieszkahc6w w gminie jest zainteresowanych wprowadzeniem budietu
obywatelskiego w gminie. Jest to dla mnie kluczowe pytanie. Skoro nie znam odpowiedzi,
marny dwa wyjicia: albo spr6bujemy poznaC odpowiedi na to pytanie albo skaczemy na
glqbokq wodq, rzucamy moze nie 200.000~1ale 100.000~1i sprawdzarny, czy to siq uda.
Nie mam wqtpliwoici co do tego, ze na dole drabiny spdecznej wir6d organizacji, kt6re
funkcjonujq, sq potrzeby. Model wsparcia bylby oczekiwany. Jest tylko pytanie, jak zblihyC
nasz teoretyczny pomysl na aktywizacjq z oczekiwaniami."
Radny Krzysztof Boii kowski
,,Chcialbym rouoini6 jednq rzecz. W konkursach, kt6re organizuje gmina na realizacjq zadari
wlasnych, to organizacje pozarzqdowe startujq do realizacji tych zadari. W przypadku budietu
obywatelskiego to gmina realizuje projekty w caloici, mieszkahcy podejmujq tylko decyzje.
Moie by6 tak, i e gmina przeznaczy dodatkowo 200.000~1na realizacjq zadari wlasnych przez
organizacje pozarzqdowe. W budiecie obywatelskim pomysly mogq by6 zglaszane przez
mieszkaricbw, tylko na gminie ci@y odpowiedzialnoi6 za ich realizacjq. Dla mnie konkurs na
realizacjq zadan wlasnych gminy przez organizacje pozarzqdowe jest zupelnie czymi innym
nii budiet obywatelski."
Radny Artur Borkowski
,,Wr6cq do celbw, kt6re sobie stawiamy. Moim zdaniem wszystkie cele, ktore zaprezentowal
radny Krzysztof Bolikowski daloby siq osiqgnq6 poprzez zmodyfikowanie naszego podejicia
do kwestii konkursow, do kwestii program6w wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi.
W ustawie o pozytku publicznymi i o wolontariaciejest art. 19b, ktory mowi o tzw. inicjatywie
lokalnej. Inicjatywa lokalna polega na tym, i e proponowane jest kluczowe z punktu widzenia
wqskiej spolecznoici, np. mieszkahc6w danej ulicy rozwiqanie, mieszkancy stwierdzajq, i e
jest to dla nich waine, wystqpujq z takq inicjatywq do gminy. Inforrnujq, i e byliby w stanie
sfinansowa6 projekt lub wykonaC pracq spolecznq na tq rzecz, ale prosq o realizacjq tego
zadania. Gmina na wlasnq odpowiedzialnoi6 realizuje to zadanie. Jest to przedsionek do
budietu obywatelskiego.
Wr6cq do podstawowego zarzutu do budietu obywatelskiego, i e wychodzimy z falszywym
przekazem, i e mamy trzos i kto chqtny. Przyjdicie i zadecydujcie na co chcielibyicie te
pieniqdze wyda6. Moim zdaniem w malomiasteczkowej mentalnosci klbci siq to z racjonalnym
podejiciem. Pomysl jest taki, abyimy w racjonalny spos6b sprobowali zweryfikowaC swoje
twierdzenia, i e by6 moie ta dyskusja powinna by6 poczqtkiem innego podejicia do
ksztaltowania programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, spr6bowaC zrobiC
konsultacje pod pretekstem tworzenia programu wspolpracy z organizacjami pozarqdowyrni
i przez ten pryzmat jui zobaczymy ile ich przyjdzie. Ilu przyjdzie tych, kt6rzy naprawdq chcq
i majq pomysl na to co chcq zrobiC, ale nie majq pieniqdzy. Jest pytanie czy nie moina byloby
polqczyC tych dwoch elementbw: inicjatywy lokalnej i poszerzonego elementu konsultacji
spolecznych w kontekicie utworzenia programu na ten rok i kolejne lat, dodatkowo
w polqczeniu ze strategiq rozwoju. Elementem strategii mogloby by6 dojicie do utworzenia
budietu obywatelskiego na jakimi etapie dojrzaloici spolecznej, weryfikacji oczekiwari czy ich
wyartykulowania, ale tei moglibyimy w ramach strategii spr6bowaC zastanowi6 siq nad
szerszym niz jednoroczny programem wsp6lpracy z organizacjami.
Dla mnie kluczowym byloby to, ieby poglqbiony element rozpoznania spolecznoici lokalnej
dalby nam duzo lepszy poglqd nii tylko nasze wyobraienia na temat tego co byloby dobre albo
zle dla mieszkaricow, do podjqcia decyzji czy w kolejnym roku powinniimy iiC w kierunku
budietu obywatelskiego."

Radna Jolanta Kaczrnarska
,,MySlq, i e budiet obywatelski to bardzo Swieia sprawa. Mieszksuicy Serocka sq dosyC dojrzali.
Nie wiem, czy nie trzeba dlugo pracowaC nad tym, aby zrommieli o co chodzi w budiecie
obywatelskim, aby chcieli glosowad. MySlq, i e droga do wprowadzenia budietu
obywatelskiego jest bardzo daleka. Jest to skomplikowany proces."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Bardzo dobrze, i e dyskusja na temat budietu obywatelskiego zostala dzisiaj podjqta i myilq,
i e na dzisiejszym posiedzeniu nie zakonczymy tej dyskusji. Jest to temat, ktbry powinniimy
dalej kontynuowaC. MySlq, i e nie naleiy wykluczad wprowadzenia budietu obywatelskiego,
ale dopier0 wtedy, kiedy bqdziemy w zdecydowanej wiqkszoici przekonani co do slusznoSci
tego celu. Mamy jeszcze duio niewiadomych, duio wqtpliwoici co do tego. PowinniSmy
skorzystaC z doSwiadczen innych samorqdbw, ktbre wprowadzily budiet obywatelski, uczyd
siq na ich blgdach. Powinniimy podjqk decyzjq wtedy, gdy bedziemy przekonani co do
powodzenia tego zadania."
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym poprosiC Paniq Skarbnik o probe okreSlenia ile czasu potrzeba na realizacjq
poszczeg6lnych etap6w budietu obywatelskiego."
4.

Pnyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budzetu i Finans6w
w dniu 14 marca 2016r.
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
,,Do treSci protokolu nie zgloszono iadnych uwag. Protokol zostal przyjqty bez uwag."
5.

Sprawy r6ine
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym zapytak o stan zaawansowaniaprac oraz kolejne kroki w zakresie strategii romoju
gminy."
Kierownik Referatu RMP Rafad Karpi~ski
,,W tej chwili firma jest na etapie analizy uwag do strategii zgloszonych przez Urqd."
Zastepca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,MySlq, i e jest kwestia tygodnia lub dwbch tygodni, kiedy projekt strategii zostanie przekazany
do dyskusji na komisjach."
Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i zakonczyl posiedzenie Komisji Romoju
Gospodarczego, Budzetu i Finansow o godz. 18.00.
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