
Protok61 nr 312016 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 22 czerwca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu 
i Finans6w J6zef Lutomirski i poinforrnowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 radnych 
(nieobecny radny Krzysztof Borikowski; lista obecnohci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy ktorym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burrnistrz 
Sylwester Sokolnicki, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik 
Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpihski oraz 
inspektor ds. zarn6wien publicznych Robert Piekarzewski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaky w sprawie udzielenia pomocy finansowej w fonnie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 201 6 roku. 

4. Sprawy r 6 ~ e .  

Skarbnik Monika Ordak 
,,Chcialabym poprosiC o zrniane porqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu dodatkowego 
punktu do porqdku obrad posiedzenia Komisji- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
sldadanej przez wlaicicieli nieruchomoSci." 

Przewodniczqcy Komisji Jbzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie zmiane porzqdku obrad Komisji polegajqcq na wprowadzeniu do 
porqdku obrad posiedzenia Komisji jako punktu 4 - Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokogci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skladanej przez wldcicieli nieruchomoici. 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku posiedzenia Komisji zostala przyjqta przy 5 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Komisji Jiizef Lutomirski 
W zwiqzku z brakiem innych propozycji zmiany porqdku obrad stwierdzil przyjqcie porzqdku 
posiedzenia Komisji. 



1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Przedstawiam projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla 
Powiatu Legionowskiego w wysokodci 5.000~1 z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatkow bieQcych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiqzanych 
z upowszechnianiem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiqzanych 
z upowszechnianiem pamiqci majora Konstantego Radziwilla. Powiat Legionowski wystqpil 
do wszystkich gmin z terenu powiatu z proSbq o dofinansowanie zadania, kt6rego lqczny koszt 
bqdzie wynosil okolo 30.00021. Kwota bqdzie przeznaczona na wykonanie tablicy pamiqtkowej 
upamiqtniajqcej domniemane miejsce poch6wku majora Konstantego Radziwilla." 

Radny Artur Borkowski 
,,Pomocy finansowej udzielajq wszystkie gminy z terenu powiatu legionowskiego. Jest to 
inicjatywa, kt6ra lqczy inne samorqdy, r6wniez te, kt6re niewiele majq wsp6lnego z tq ideq. 
Tablica upamiqtniajqca powstanie na terenie gminy Serock- w Centnun Szkolenia LqcznoBci 
i Informatyki w Zegrm." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy fmansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostd zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik 
nr 3). 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

3. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budfecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Rozpocznq od om6wienia projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie 
Miasta i Gminy Serock w 201 6 roku. 
Zmiany te sq podyktowane zadaniami inwestycyjnymi. 
JeSli chodzi o dochody, zwiqkszamy Srodki w lqcznej wysokoSci 30.000~1. Na te Srodki sklada 
siq kara naliczona wykonawcy za nieterminowe sporqdzenie dokumentacji technicznej 
kanalizacji sanitarnej. Poza tym kwota 23.000~1 dotyczy koszt6w upomnien naliczonych przy 
nieterminowych wplatach podatk6w oraz oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
JeSli chodzi o stronq wydatkowq, zwiqkszamy wydatki o kwotq 116.000zl. Jest to gl6wnie 
spowodowane dwoma zadaniami inwestycyjnymi. Pozostaly oszczqdnoSci na zadaniu- 
poprawa efektywnogci energetycznej budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kielpinskiej. Zdejmujemy z tego zadania Brodki w wysokoSci 140.000~1 i przenosimy te Srodki 
na zadanie zwiqzane z modernizacjq zaplecza socj alnego w Gimnazjum w Serocku. 










