
Protokdi nr 9/2016 
z XXV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 7 Iktopada 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 13.30. 
Obecni radni wg dqczonej listy obecnosci (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg Aqczonej listy obecnoici (A. nr 2). 
Obecni sokysi wg zalqczonej listy obecnosci (z . .  nr 3). 

Poradek obrad: 
1 .  Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porzqdku obrad. 
3. Przy j~ ie  protokolbw z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miqdzy 

sesj ami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miqdzy sesjarni. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 

w dziedzinie sportu. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyr62nienia za wysokie 

osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreslenia szczeg6lowych warunkdw i trybu 

przyznawania stypendi6w oraz ich wysokoici oraz okreSlenia szczeg6lowych 
warunk6w i trybu przyznawania nagrdd oraz wyr6knien za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie kultury. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia szczegblowych zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajdw i wysokoici stypendibw nagrbd oraz 
wyrdinien za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 

1 1 .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia na rok 2017 rocznego programu 
wsp61pracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozuzqdowymi oraz podrniotami, 
wyrnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku 
publicmego i o wolontariacie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 20 16-2025. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 20 16 roku. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od 
nieruchomo$ci i inkasa. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie obnizenia Sredniej ceny zyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 201 7r. 

17. Rozpatrzenie proj ektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 149/XV/20 1 5 Rady Miej skiej 
w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie oplaty miejscowej. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 148/XV/20 15 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie oplaty targowej. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreslenia wzorbw formularzy informacji 
i deklaracj i podatkowych. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie oplaty prolongacyjnej . 



21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miany studium uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock- sekcja C2 czq6C obrqbu Jachranka. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwaly mieniajqcej Uchwdq Nr 204/XXIX/2000 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2000r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi 
Gqsiorowo. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi 
~wiqcienica nazwy ul. Pasieki. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025". 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
27. Sprawy r6kne. 
28. Zarnkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwierarn XXV sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Witarn serdecznie Burmistrza Pana 
Sylwestra Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Pana J6zefa Zajqca. Witarn Paristwa radnych, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock. Witam kierownikbw 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. Witam Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza, 
kierownikow kom6rek organizacyjnych w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock. Witam wszystkich 
obecnych na sali." 
Poinformowal, i e  w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni: Gabriela Ksigyk 
i Slawomir Osiwala), co stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska w Serocku moze 
obradowak i podejmowak prawomocne uchwaly. 

Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paristwo radni otrzymaligcie porqdek obrad. Czy do 
jego treSci sq jakie6 uwagi? Nie widzq zgloszen." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji. 

W glosowaniu 
Porzqdek obrad zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednoglognie. 

3. 
Przyjqcie protokol6w z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treSci protokolow nie wniesiono iadnych uwag. Czy kt06 z Patistwa radnych chcialby 
zglosid uwagi do tresci protokol6w? Nie widzq zgloszen. Oznacza to, i e  w trybie statutowym 
protokoly z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku zostaly przyjqte." 


































































