
Protok6l nr 612016 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

z Komisjq Spraw Obywatelskich w dniu 14 grudnia 2016 r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu 
i Finansow i poinformowd, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: 
Krzysztof Bolikowski, Artur Borkowski, Gabriela Ksimk,  Agnieszka Oktaba i Wlodzimierz 
Skoikiewicz; lista obecnogci- zalqcznik nr l), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisje mogq 
obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Skarbnik Monika Ordak, Kierownik 
Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Anna Kamola, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz, 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpiliski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju (GP) Cezary Parzychowski (lista obecnokci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreslenia przystank6w 
komunikacyjnych oraz warunkow i zasad korzystania z przystankow komunikacyjnych 
kt6rych wlaScicielem lub zarqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycznego 
programu polityki zdrowotnej na lata 20 17 - 20 18. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycmego 
programu polityki zdrowotnej na lata 20 1 7 - 20 1 8. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie przyjecia do realizacji Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkahcow Miasta i Gminy Serock na 
lata 2017-2019. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udzialu w dzialkach nr 242110 i 24412 
poloionych w obrebie Marynino. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia udzialow w dzialkach 
nr 242110 i 24412 polozonych w obrqbie Marynino. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicmego w pobliiu pornnik6w przyrody. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodnicqcemu 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodnicqcemu Rady 
Osiedla Zegrze przyslugujq diety. 

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

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie n i a n y  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025. 

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zrnian w budzecie Miasta 
i Grniny Serock w 201 6 roku. 

12. Sprawy roine. 



Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
,,Przed posiedzeniem Komisji otrzymalem pismo Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
skierowane do Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku z proibq o wycofanie z porqdku 
obrad Komisji oraz sesji dw6ch projekt6w uchwal: 
- w sprawie nabycia udzialy w dzidkach nr 2424 0 i 244/2 polozonych w obrqbie Marynino, 
- w sprawie nieodplatnego nabycia udzialow w dzialkach nr 242110 i 24412 polozonych 
w obrebie Marynino(zalqcznik nr 3). 
Poproszq Pana Kierownika Referatu GP o przyczynq zdjqcia tych punkt6w z porzqdku obrad." 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Wnioskodawcy mienili zdanie. Trwajq negocjacje w tym zakresie z wnioskodawcarni. 
Projekt uchwaly prawdopodobnie zostanie przedstawiony na nastqpnej sesji Rady Miejskiej ." 

Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
,,Czy Pahstwo radni majq uwagi do porzqdku obrad Komisji lub do pisma w zakresie zmiany 
porqdku obrad? Nie wid% zgloszen. W zwiqzku z powyzszym stwierdzam, ze porzqdek 
posiedzenia Komisji z uwzglqdnieniem jego zmiany(zdjqcie z porqdku obrad pkt 5 i 6) ,  zostal 
przyjqty ." 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreilenia przystankdw 
komunikacyjnych oraz warunkdw i zasad korzystania z przystankdw komunikacyjnych 
kt6rych wla&cicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock I 

Dyrektor MGZGK Mirostaw Smutkiewicz 
,,Do wykazu przystank6w dolqczamy dwa nowe przystanki- na ul. Wyszkowskiej w Lasze. 
Z inicjatywy Pana Burmistrza sq prowadzone prace i miana organizacji ruchu na odcinku drogi 
krajowej najbardziej niebezpiecznym- ul. Wyszkowska miqdzy ul. Mazowieckq a ul. Piaskowq. 
Wielokrotnie dochodzilo tam do tragicznych wypadk6w. Chcemy wprowadzid tam dwa 
dodatkowe przystanki po to, zeby jak najrnniejszy ruch pieszych by1 wzdluz drogi krajowej. 
Jeili Rada Miejska przychyli siq do tego wniosku i wyznaczy dwa nowe przystanki, Generalna 
Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad opracuje organizacjq ruchu i te przystanki umieici 
w drodze krajowej ." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Czy do tej pory na Lasze byl jeden przystanek?" 

Dyrektor MGZGK Mirostaw Smutkiewicz 
,,By1 jeden przystanek, kt6ry nadal zostaje. Natomiast te dwa dodatkowe przystanki bqdq to 
przystanki na 2qdanie. Bqdq zatoki autobusowe, bqdzie bezpieczniej, obszar zabudowany 
zostanie wydluzony, o co tez wnioskowali mieszkahcy ul. Piaskowej." 

Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw Jdzef Lutomirski 
,,Mieszkahcy Dqbinek swego czasu zlozyli wniosek o skierowanie autobusu komunikacji 
lokalnej przez tq miejscowoid. Jaka jest iloSC pasaier6w korzystajqcych z tej komunikacji? Czy 
ta linia jest zasadna?' 

Dyrektor MGZGK Mirostaw Smutkiewicz 
,,Tym tematem zajmuje siq Pani Kierownik Anita Kubalska. Postaramy siq odpowiedzied na to 
pytanie na sesji." 






















