
Protokbl nr 8/2016 
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 wrzeinia 2016r. 

Sesja odbyla sie w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni sottysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porzqlek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Informacj a Przewodniczqcego Rady Miej skiej w Serocku o dzialalnoici miedzy 

sesjami. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 

i Grnina Serock na lata 201 6 - 2025". 
7. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniecia 

naruszenia prawa. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniecia 

naruszenia prawa. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaiy dzialki nr 3812 polozonej 

w obrqbie 08 w Serocku. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie wydzieriawienia czeici nieruchomoici 

stanowiqcej dzidke nr 409 w obrebie Skubianka gm. Serock. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udzidu w dzialce nr 153143 obreb 

Borowa Gora. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udziah w dzialce nr 153143 obreb 

Borowa G6ra. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 201 6 roku. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 

i Gminy Serock w 2016 roku. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dopuszczenia zaplaty podatk6w 

stanowiqcych dochody budietu Miasta i Gminy Serock instrumentem platniczym. 
17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia jednostki obshgujqcej i jednostek 

obslugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespolu Obshgi 
Szkol i Przedszkoli w Serocku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna 
Organizacja Turystyczna ,,Przysth w sercu Mazowsza". 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Sprawy rciine. 
2 1. Zarnkniqcie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwierarn XXIV sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitad Burmistrza 
Pana Sylwestra Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Pana J6zefa Zajqca. Witam serdecznie 
Paiistwa radnych. Witam Paiistwa soltys6w, reprezentant6w Rady Osiedla Zegrze i Zarqdu 
Osiedla Zegrze. Witam kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, 
kierownik6w kom6rek w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock. Witam Paniq Skarbnik i Pana 
Sekretarza. Witam wszystkie osoby obecne na sali. 
Informujq, i e  w sesji bierze udzial 11 radnych (nieobecni radni- Agnieszka Oktaba, Jaroslaw 
Pielach, Kazimierz Sosnowski, Krzysztof Zakolski), co stanowi quorum, przy kt6rym Rada 
Miejska moie obradowae i podejmowab prawomocne uchwaly." 

Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paristwo radni otrzymali porzqdek obrad. Czy sq 
propozycje zmian do treSci porqdku obrad?' 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,W imieniu stalych Komisji Rady wnoszq o zdjqcie z porqdku obrad punktu 6- Rozpatrzenie 
projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na 
lata 2016-2025". Powodem miany jest przyjqcie przez stale Komisje Rady wniosku Pana 
radnego Krzysztofa Borikowskiego w sprawie przeredagowania punktu 7 Strategii." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie m i m e  porqdku obrad polegajqcq na zdjqciu punktu 6- Rozpatrzenie 
projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na 
lata 20 16-2025". 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostala przyjqta przy 11 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji wraz z przyjqtq mianq. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqty przy 11 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,We wrzeSniu mialo miejsce wiele wydarzefi, m.in. Swiqto Dar6w Ziemi oraz VII Festiwal 
AktywnoSci Spolecznej i Kulturalnej Solectw, w kt6rym jedno z naszych solectw wypadlo 
znakomicie. ChcielibySmy zloiyC podziekowania na rqce Pana sohysa." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sesja Rady Miejskiej jest przede wszystkirn miejscem, w ktorym podejmujemy uchwaly. Jest 
to jednak okazja do tego, aby dowartoiciowaC, uhonorowat i wspolnie cieszyC siq radoSciq 
z rozmaitych sukcesbw, kt6re odnosq nasze Srodowiska. Tak jak powiedzial Pan 










































