
Protokdi nr 7/2016 
z XXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 sierpnia 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 2 1. 
Pocqtek sesji o godz, 14.30 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal, nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porzqdku obrad. 
3.  Przyjqcie protokolu z XXII sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzidalnoici mi~dzy 

sesjami. 
5. Inforrnacja Burrnistrza Miasta i Gminy Serock o dzidalnoici miedzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uczczenia 77 rocznicy wybuchu I1 wojny 

Swiatowej w 1939 roku. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Serock- obszar Al. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Dosin gm, 

Serock nazwy ul. Hortensji. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka 

nazwy ul. Morska. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwa4q w sprawie okreglenia zasad 

udzielania i rozmiaru znikk tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC 
nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkolach 
i zespolach prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie ustalenia regulaminu 
okreilajqcego wysokoSC oraz szczegolowe warunki przynawania dodatk6w: za 
wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt6rych innych 
skladnikbw wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkdach 
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie partnerskiej 
wsp6lpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorqd6w Mazowsza 
dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zahesie e-administracji 
i geoinformacji." 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 201 6 roku. 

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

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia mian  w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 20 16 roku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie pozbawienia kategorii drogi grninnej poprzez 
wylqczenie jej czeSci z ukytkowania jako drogi publicznej. 



19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji 
przedloionego przez Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie upowainienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock do dozenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy o dofinansowanie oraz 
przejqcia do realizacj i przedsiqwziqcia pn. ,,Uporqdkowanie gospodarki wodno- 
Sciekowej na terenie gminy Serock" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
~rodowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona ~rodowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno- Sciekowa w aglomeracjach, 
a takze do akceptacji zaloionych w Studium WykonalnoSci planow taryfowych wraz 
z ewentualnq wieloletniq prognoq doplat do taryf. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia zgody na przyjqcie 
dofinansowania oraz realizacjq projektu pn. : ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociqgu 
w Serocku ul. Chrobrego" w ramach dzidania 2.3 ,,Gospodarka wodno- 4ciekowa 
w aglomeracjach" I1 oS priorytetowa ,,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020" oraz 
zaciqgniqcie na ten cel zobowiqzah finansowych. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokolu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 201 5r. 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
24. Sprawy r6ine. 
25. Zarnkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXIII sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Mam zaszczyt powitak wszystkich 
zgromadzonych goici, uczestnik6w tej sesji. Witam serdecznie Burmistrza Pana Sylwestra 
Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Pana J6zefa Zajqca. Witam serdecznie Pahstwa radnych, 
kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownikow kombrek 
organizacyjnych Urzqdu Miasta i Gminy Serock. Witam serdecznie Pahstwa soltysow, 
Przewodniczqcego Rady Osiedla Zegrze oraz Przewodnicqcego Zarqdu Osiedla Zegrze. 
Witam Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam wszystkie osoby obecne na sali." 
Poinfonnowal, i e  w sesji bierze udzial 14 radnych (nieobecny radny Slawomir Osiwala), co 
stanowi quorum, przy ktorym Rada Miejska moze obradowak i podejmowak prawomocne 
uchwdy. 

Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paistwo radni otrzymali4cie porqdek obrad. Czy sq 
jakieS uwagi co do treSci porqdku obrad? Nie widzq zgloszen z sali." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie przyjqcie porzqdku obrad. 










































