
Protokdl nr 7/2016 
ze wspdlnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 26 wrzeSnia 201 6r. 

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

Posiedzenie wsp6lne Komisji Rady Miejskiej otworzyl Wiceprzewodniczqcy Rady J6zef 
Lutomirski i poinformowd, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 1 1 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Slawomir Osiwala, Jaroslaw Pielach i Mariusz Rosinski; lista obecnoici- 
zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja m o k  obradowab. W posiedzeniu 
Kornisji uczestniczyli: przedstawiciele firmy Atrium- Grupa Doradcza- Pani Beata Bhczyk 
oraz Pani Agnieszka Zandarska, Zastqpca Burrnistrza Jozef Zajqc, Sekretarz Tadeusz 
Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Dyrektor Zespolu Obshgi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) 
Alicja Melion, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntarni, Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju (GP) Cezary Parzychowski oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego 
i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiriski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

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

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie sprzedaiy dzialki nr 3812 polozonej 
w obrqbie 08 w Serocku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzierhwienia czqici nieruchomoici 
stanowiqcej dzialkq nr 409 w obrqbie Skubianka gm. Serock. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udziah w dzialce nr 153143 obrqb 
Borowa G6ra. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udziaIu w dzialce nr 153143 obreb 
Borowa G6ra. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w fonnie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 20 16 roku. 

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

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

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dopuszczenia zaplaty podatk6w stanowiqcych 
dochody budketu Miasta i Gminy Serock instrumentem platniczym. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia jednostki obslugujqcej i jednostek 
obslugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zrniany Statutu Zespoh Obshgi 
Szka i Przedszkoli w Serocku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna 
Organizacja Turystyczna ,,Przystaii w sercu Mazowsza". 

14. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek zostal 
pnyjety. 



1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025" 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bariczyk 
,,MieliScie Patistwo okazjq zapoznak siq z dokumentem strategii. Dokument kilkakrotnie 
zmienial sw6j ksztalt. Paristwo r6wniez wnosiliicie zmiany do jego treSci. Od ostatniego 
spotkania z Patistwem na posiedzeniu Komisji, do treici strategii zostaly wprowadzone drobne 
zmiany. Wprowadzone zostaly rbwniez zmiany zgloszone przez Patistwa podczas wsp6lnego 
posiedzenia Komisji. Dotyczy to gl6wnie zapisu dotycqcego wstqpu do dokumentu strategii, 
wprowadzono rowniez zmiany dotycqce katalogu organizacji pozarqdowych. JeSli chodzi 
o zasadnicq czqSC strategii, czyli brzmienie cel6w czy tek analizq SWOT, nie bylo zmian 

w tyrn zakresie." 

Radny Krzpzto f Borikowski 
,,Podczas ostatniego wsp6lnego posiedzenia Komisji zglaszalem uwagi w zakresie scenariuszy 
realizacji postanowieri strategii. Zgodnie z mojq wiedq nic w tyrn zakresie siq nie zrnienilo. 
Mam dosyC krytyczny obraz w tyrn zakresie. Scenariusz umiarkowany (realistyczny) zaklada 
brak zmiany trenddw demograficznych, co jest sprzeczne z bieecymi danymi. Sredni wzrost 
wynosi 2% rocznie. Zgodnie z mojq prognoq na koniec okresu realizacji strategii bqdziemy 
mieC w gminie 18.500 mieszkaticow. Jezeli scenariusz przedstawiony w strategii jest 
scenariuszem realistycznym, moim zdaniem jest niewiarygodny. Poza tyrn zaklada on, ze 
dochody budzetu pozostajq na tyrn sarnym poziomie, co moim zdaniem jest pomylkq, poniewai 
co roku nastqpuje wzrost dochod6w budzetu. Chcialbym poprosiC o komentarz w tyrn 
zakresie." 

Atrium- Grupa Doradcza Beata Bariczyk 
,,Chcialabym przypornnieb, ze na wspdlnym posiedzeniu Kornisji, na kt6rym bylySmy obecne, 
Przewodnicqcy Rady zajql takie stanowisko, ze Patistwo musicie wsp6lnie wypracowaC 
i przedstawiC swoje stanowisko w kwestii strategii. Po ostatnim posiedzeniu Komisji, na 

ktbrym nas nie bylo, Paristwo zajqliScie swoje stanowisko i otrzymalyimy informacjq, ze 
dokument jest zaakceptowany i w takiej formie zostanie przedlozony w formie uchwaly. Takie 
stanowisko otrzymalySmy od zamawiaj qcego. 
Jeili chodzi o prognozy, nie zostaly wprowadzone w tyrn zakresie W e  zmiany." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyl Przewodniczqcy Rady Artur Borkowskd). 

Atrium- Grupa Doradcza Agnieszka ~andarska 
,,Trudno jest powiedzied, co jest obiektywnq prognoq. Prognoza ma to do siebie, i e  sq pewne 
zaloienia. Sytuacja obiektywnie bezpieczna, o kt6rej mowi Pan radny jest to sytuacja 
przedstawiona w dokumencie. Jest to zalozenie. Nie jest to scenariusz optymistyczny, ale 
scenariusz realistyczny. Zakladamy 3 r6ine opcje. Dla Paristwa jest to tylko obraz tego co moie 
byC. Uwaiamy, i e  jest to bezpieczne Aozenie." 

Radny KrWszfof Borikowski 
,,Tak jak Pani powiedzida wariant optymistyczny dotyczy rozwoju, wariant realistyczny 
dotyczy stagnacji, czyli braku rozwoju, natomiast wariant pesymistyczny dotyczy cofania siq. 
W mojej opinii scenariusze te powinny by6 przygotowane w ten sposbb, ze jeSli mamy wariant 
optymistyczny- mamy bardzo szybki rozwbj, wariant realistyczny- r o m j  na dotychczasowym 






































