
Protok61 nr 412016 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 14 lipca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedjenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 
i Finans6w J6zef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych 
(nieobecni radni: Bozena Kalinowska i Artur Borkowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co 
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntarni, Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Cezary 
Parzychowski oraz radny Mariusz Rosifiski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Jhzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy p o r a e k  posiedzenia: 

1. Zapoznanie ze Strategiq Ronvoju gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025. 
2. Omdwienie mozliwo6ci wprowadzenia w gminie Miasto i Gmina Serock budzetu 

obywatelskiego. 
3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego perm obrad nie zgloszono ibdnych uwag, poriqdek zostal przyjqty 
bez uwag. 

1. 
Om6wienie moiliwoSci wprowadzenia w gminie Miasto i Gmina Serock budietu 
obywatelskiego 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Przekazali6my Pahstwu projekt strategii, kt6ry zostal wykonany przez firmq zewnqtrznq. Nie 
jesteimy upowaknieni do przedstawienia strategii. Prosimy Pahstwa o zglaszanie uwag do 
przekazanego projektu strategii." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finans6w 
zaproponowalem, abySmy podjqli dyskusjq na temat budietu obywatelskiego. Natomiast Pan 
Przewodniczqcy Rady zaproponowal, aby przy okazji omawiania budzetu obywatelskiego 
wprowadziC do porqdku obrad punkt dotyczqcy Strategii Rozwoju gminy Miasto i Gmina 
Serock na lata 2016-2025." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Pan Przewodniczqcy zaproponowal, aby w strategii zarnie6ciC zapis dotyczqcy budzetu 
obywatelskiego. Po analizie ustaliliimy, ze nie ma takiej potrzeby, poniewai budzet 
obywatelski to sprawa, kt6ra moze by6 lub moze nie byC. Nie ma potrzeby ujmowania tego 
zapisu w strategii. Jezeli Pahstwo wyrazicie takq wolq, przekaiemy uwagi w tym zakresie 
firmie przygotowuj qcej proj ekt strategii." 



Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,JeSli chodzi o budzet obywatelski, dyskusja powinna rozpoczqd siq w organach gminy, czyli 
na poziomie Burmistrza i Rady Miejskiej. Wydaje mi siq, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
BudAetu i Finansow jest tq komisjq, ktbra powinna tq dyskusjq rozpocqk. Temat budzetu 
obywatelskiego wielokrotnie w swoich wystqpieniach podnosil radny Krzysztof Bolikowski. 
Uwaiam, ie w tym temacie powinniSmy podjqk dyskusjq i odpowiedziek na pytanie czy 
wdraiamy budzet obywatelski czy go nie wdraiamy. JeSli wdraiamy budzet obywatelski, 
powinnidmy sobie odpowiedziek na pytania: czy gmina jest przygotowana do wdrozenia 
budzetu obywatelskiego, jak chcemy do tego przygotowak spoleczenstwo. JeSli 
zdecydowalibySmy siq na wdrozenie budietu obywatelskiego, musimy znaleik podstawq 
prawnq do tego, aby budiet obywatelski wdrozyC. Moim zdaniem budiet obywatelski nie ma 
bezpogrednio uzasadnienia prawnego. 
Chcialbym skierowad do Pana Burrnistrza pytanie- czy gmina jest przygotowana do wdrodenia 
budzetu obywatelskiego?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Urqd nie zamierza podejmowak iadnych dzialah w zakresie wdroienia budietu 
obywatelskiego. Uw&m, i e  budiet obywatelski ma sens w dukych miastach. JeSli chodzi 
o takie gminy jak gmina Serock, czyli mde gminy, gdzie jest gl6wnie podzial na solectwa 
i spoleczetistwo ma kontakt z organami gminy, nie widzq do konca potrzeby wdrahnia 

budzetu obywatelskiego. Wiem, i e  Pan radny Krzysztof Boiikowski gl6wnie kierowal siq 
jednym zaloieniem, i e  w zwiqzku z tym, ie z funduszu soleckiego nie korzystajq miejscowoSci: 
Serock i Zegrze, logicznym jest, aby taki instrument byl. Niestety prawo dzisiaj na to nie 
pozwala. Wielokrotnie dyskutowaliSmy jaki instrument wprowadzik, aby spoleczno4C Serocka 
i Zegrza mogla z funduszu soleckiego korzystab, czyli zaspakajak w niewielkim wyrniarze 
swoje potrzeby. Z drugiej strony, jeSli niemal kaidego tygodnia wplywa na moje rqce postulat 
tworzony przez jak# spolecznoS6- osiedla czy danej ulicy, pod kt6rym podpisuje siq 
kilkandcie osob, powiedzidbym, ze jest to nie do konca z formalnego punktu widzenia budzet 
obywatelski, ale definiuje potrzeby obywatelskie i wypelnia treSC budzetu obywatelskiego. JeSli 
doszli do takiej sytuacji, mielibysmy zapewne takie dylematy, bo ludzie mieliby wnioski czy 
inicjatywy gI6wnie inwestycyjne i bySmy dokonywali glosowana co jest wahiejsze. 
W budzecie obywatelskim na koncu wypowiadajq siq obywatele, glosujqc na zgloszone 

projekty. Tu nie ma anonimowoSci. W wielkich miastach, ktore sq podzielone na dzielnice, by6 
moze organy wykonawcze nie do konca majq kontakt ze spolecznoSciq lokalnq. My poprzez 
bieQcy kontakt z obywatelarni, poprzez wnioski, ten kontakt marny. Moina siq tylko 
zastanowik nad tym w jaki spos6b daC wiqcej swobody, wiqcej mozliwoSci wypowiadania siq 
i wiqkszej inicjatywy mieszkahcom Serocka i Zegrza. 
Procedura wdrozenia budzetu obywatelskiego jest bardzo czasochlonna i pracochlonna. Moke 
pomySlmy w ten sposbb, ze nie deprecjonujmy tej inicjatywy, poniewai doceniam kwestiq, aby 
obywatele mieli coraz wiqkszy wplyw na podejmowane decyzje, ale zastan6wmy siq jak ich 
bardziej wciqgnqk w te decyzje. JeSli chodzi o Serock, pomysl jest dosyk prosty. Miasto 
reprezentuje 5 radnych. MySlq, i e  kaidy z Pahstwa radnych w swoim okrqgu wyborczym 
poprzez kontakty z obywatelarni moie zdefiniowak problemy, kt6re sq dokuczliwe, ale 
jednoczeinie realne do wykonania. Przed tworzeniem projektu budzetu na przyszly rok 
moiemy siq do tych zdefiniowanych i bardziej realnych potrzeb odnieSk. Zachqcdbym Paristwa 
do tego. 
BezpoSrednie kontakty z wyborcami w swoich okrqgach wyborczych, zdefiniowanie tych 
problem6w i potem ich przedstawienie, aby dokonab wyboru priorytetbw, zderzyb to 






















