
Protokdl nr 10/2016 
z XXVI uroc~s te j  sesji Rudy Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 2 1. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoSci (zd. nr 3) 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porzqdku obrad. 
3. Wystqpienia. 
4. ,,Znaczenie odzyskania niepodlegloici przez Polskq w 19 1 8r"- prelekcja dr Radoslawa 

Lolo. 
5. Podjqcie uchwaly w sprawie uczczenia 98 rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitq 

Polskq niepodlegloici w roku 19 18. 
6. Wrqczenie nagrody i wyroinien. 
7. Wrqczenie ,,pienvszego dowodu osobistego" osobom, kt6re ukonczyly 18 lat w 2016r. 
8. Zamkniqcie sesji. 

Uroczystq sesje Rady Miejskiej w Serocku rozpoczgto odipiewanie hymnu palistwowego przez 
osoby zgromadzone nu sali. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Otwierarn XXVI uroczystq sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Spotykamy siq w tych murach 
tradycyjnie z okazji swieta Odzyskania Niepodleglosci. Tradycyjnie tez zwolaliimy uroczystq 
sesjq Rady Miejskiej po to, zeby odwolaC siq do tych wydarzen historycznych, zeby w naszym 
lokalnym, samorqdowym wymiarze je uczcid. Chcialbym na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
powitaC szanownych goSci, ktorzy zaszczycajqc nas swojq obecnoSciq talc naprawdq podnosq 
range tej sesji. Mam zaszczyt powitad Pana Jerzego Zaborowskiego- Wicestarostq 
Legionowskiego. Chcialbym powitaC ks. dr Dariusza Rojka- Dziekana Dekanatu Serockiego 
i Proboszcza Parafii pw. Sw. Anny w Serock. Witam serdecznie ks. Kazimierza Kozickiego- 
Proboszcza Parafii pw. Sw. Tomasza Apostola w Dzierieninie. Chcialbym serdecznie powitad 
ks. kanonika Mieczyslawa Zdanowskiego- przyjaciela naszej lokalnej samorqdnoSci, 
wieloletniego proboszcza Parafii pw. Sw. Antoniego w Woli Kielpinskiej. Mam szczegblny 
zaszczyt powitad dr Radoslawa Lolo, ktbry dzisiaj przedstawi nam rys historyczny zwiqzany 
z wydarzeniami z 1918 roku. Chcialbym powitad przedstawicielkq Rady Powiatu 
w Legionowie- Paniq Janinq Osinskq. Witam Paristwa radnych, Pana Burrnistrza, Zastqpcq 
Burmistrza. Witam przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock, 
przedstawicieli Rady i Zarzqdu Osiedla Zegrze. Szczegolnie serdecznie witam przedstawicieli 
stowarzyszen, ktorzy budujq spoleczne bogactwo naszej lokalnej ojczyzny. Witarn osoby 
wyrbinione oraz osoby, ktorym zostanq wrqczone dowody osobiste. Witam serdecznie 
kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. Witam serdecznie 
przedstawicieli Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Witam zaproszonych goSci. Szczeg6lnie 
serdecznie chcialbym powitab obecnych w naszym gronie przedstawicieli kombatantbw 



w osobach: bylego Prezesa Powiatowego Kola Zwiqzku Kombatant6w RP i Bylych Wiqini6w 
Politycznych w Legionowie plk Kazimierza Przymusiliskiego oraz obecnego Prezesa 
Powiatowego Kola Zwiqzku Kombatant6w RP i Bylych Wiqini6w Politycznych w Legionowie 
Pana Cezariusza Kalinowskiego. Pozwolilem sobie zachowad te powitania na koniec, poniewak 
Paristwa obecnoiC, Paristwa zyciowa postawa znakomicie wpisuje siq w gl6wny wqtek 
dzisiejszej uroczystoSci. Jest to dla nas szczeg6lny zaszczyt, i e  moiemy tutaj przy okazji tej 
uroczystoSci Pan6w widziek. Przy wielu wydarzeniach historycznych, ktore tutaj celebrujemy 
zawsze mielismy zaszczyt liczyC na Panstwa obecnoiC. Tym wiqkszy to dla nas zaszczyt. 
Witarn serdecznie wszystkie osoby, kt6rych nie wymienilem, a kt6re zaszczyciiy nas swojq 
obecno4ciq." 
Poinfonnowal, ze w sesji bierze udzial 15 radnych, co stanowi quorum, przy kt6ryrn Rada 
Miej ska moie obradowaC. 

Przedstawienie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji. 

W glosowaniu 
Porzqdek obrad zostal przyjqty przy 15 glosach za- jednogloSnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Poproszq Pana plk Kazimierza Przymusinskiego oraz Pana Cezariusza Kalinowskiego 
w obecnosci pocztu sztandarowego organizacji, kt6rq mamy zaszczyt goSciC o zabranie glosu." 

Prezes Powiatowego Kota Zwiqzku Kombatnntdw RP i Bytych Wiqinio'w Politycznych 
w Legionowie Cezariusz Kalinowski 
,,Z pokorq wystqpujq przed P ~ s t w e m ,  przed przedstawicielami 600-letniego miasta. Nasza 
wsp6lpraca Zwiqzku Kombatantow z gminq Serock nie trwa talc dlugo, ale jednak mozemy siq 
poszczyciC do56 dobrq wspolpracq przez wiele lat. Nasza dotychczasowa wsp6lpraca ukladda 
siq dobrze. Mamy nadziejq, ze dalej tez tak bqdzie. W dobrej ocenie tej dotychczasowej 
wspolpracy wystqpiligmy do imqdu  gl6wnego Zwiqzku Kombatantow RP i Bylych Wiqhi6w 
Politycznych o odnaczenie czolowych dzialaczy gminy odznakami kombatanckirni. 
Chcidbym Paristwa poinformowaC, i e  zarzqd gl6wny Zwiqzku poparl nasz wniosek. Dzisiaj 
w imieniu zarzqdu gl6wnego chcialbym odznaczyC dwie osoby z Paiistwa grona. Proszq 
o wysQpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego oraz 
Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku Pana Artura Borkowskiego." 

Pfk Kazimierz Przymusiriski 
,,Z Serockiem jesteimy glqboko zwipzmi. iycze Paristwu owocnych dzisiejszych obrad. 
Wszystkiego dobrego." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zarbwno dla mnie, jak i dla Pana Burmistrza to ogromny zaszczyt, ze z takich r& talc 
zaszczytne wyroinienie nas spotkalo, zwlaszcza w tak szczegblnym dniu. Chcieliimy siq 
w skromny spos6b zrewaniowaC Panie Pulkowniku, doceniajqc tq wzorcowq wsp6lpracq, 






















