
Protokbl nr 912016 
ze wspdlnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 3 listopada 2016r. 

Posiedienie Komisji odbylo sip w Urzqhie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiehenia o go&. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowal, ie w posiedzeniu wspblnym Komisji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni: 
Marek Bililiski i Stanislaw Krzyczkowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Komisja moke obradowd. W posiedzeniu wsp6lnym Komisji 
uczestniczyli: Burrnistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burrnistrza J6zef Zajqc, Skarbnik 
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Dyrektor Centnun Kultury i Czytelnictwa 
(CKiCz) Tomasz Gqsikowski, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Gdawski, 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpinski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju (GP) Cezary Parzychowski (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreslenia szczeg6lowych warunk6w i trybu 
przyznawania stypendi6w oraz ich wysokoSci oraz okreilenia szczeg6lowych warunk6w 
i trybu przyznawania nagrod oraz wyr6znieri za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie 
kultury. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie okreilenia szczegb~owych zasad i trybu 
przymawania i pozbawiania oraz rodzaj6w i wysokoici stypendibw nagr6d oraz 
wyr6hnien za wysokie osistgniqcia w dziedzinie sportu. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie uchwalenia na rok 2017 rocnego prograrnu 
wspdpmcy Miasta i Grniny Serock z organizacjarni pozarqdowymi oraz podrniotami, 
wyrnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoSci pokyku 
publicnego i o wolontariacie. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wprowadzenia m i a n  w bu&ecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreilenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie okreSlenia wysokoici stawek podatku od 
nieruchomoSci i inkasa. 

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

9. Rozpatrzenie projektu uchwaiy zmieniajqcej uchwaiq Nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 30 listopada 20 15 roku w sprawie opiaty miejscowej. 

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

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie okreilenia wzor6w formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie oplaty prolongacyjnej. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunkbw 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 



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

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

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi ~wiqcienica 
nazwy ul. Pasieki. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjecia ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025 

1 8. Sprawy r6kne. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie porzqdek posiedzenia. 

W glosowaniu 
Porqdek posiedzenia zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednogloinie. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie okreglenia szczeg6lowych warunk6w i trybu 
przyznawania stypendi6w oraz ich wysokogci oraz okreSlenia szczegdlowych warunk6w 
i trybu przyznawania nagr6d oraz wyr6inie6 za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej doszliimy do wniosku, ze regularnin wymaga korekty, 
aby uchwala ta byla bardziej doskonalsza. Zostaly zaproponowane przez Dyrektora Centrum 
Kultury i Czytelnictwa oraz Dyrektora Oirodka Sportu i Rekreacji poprawki do regulaminbw 
przyznawania stypendiow, nagrod oraz wyrdinien. Komisja Stypendialna pracowala nad 
projektami uchwal. By6 moze projekt uchwaly nie jest doskonaly, ale myilq, i e  godny 
polecenia do przyjgcia. Generalnie zmiany dotycq zasad przyznawania stypendiow. 
W obowipujqcym projekcie uchwaly kwota przyznawanego stypendium byla nizsza, 
natomiast liczba uczestnikow doiC szeroka. Chcemy, aby ranga stypendium byla wainiejsza- 
tzn. wyisze kwoty a dotyczyla mniejszej iloici osob. Zmieniliimy zasady dotyczqce obowipku 
przedstawiania zagwiadczenia na temat opinii dyrektora szkoiy o uczniu." 

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski 
,,Bardzo cieszg siq, ze dochodzi o tych zmian w regulaminie. Mieliimy swoje sugestie i talc jak 
powiedzial Pan Burrnistrz pracowaliimy na kilku spotkaniach. Zmienione zostaly kryteria, 
kt6re musi spelniC kandydat do przymania stypendium, ktdre zostaly okreilone w 53 zalqcznika 
do uchwaly, a wiqc: 

1) aktywne uczestnictwo i szczegblne dzialanie w formach dzialalnoici kulturalnej lub 
osiqgniqcie wysokich wynikow w dziedzinie kultury, 

2) stale miejsce zamieszkania na terytorium gminy Miasto i Gmina Serock lub 
reprezentowanie instytucji kultury z terenu gminy Miasto i Gmina Serock, 

3) dzialalnoSC stanowiqca przedmiot zainteresowania kandydata ma bezpoiredni w$yw 
na promowanie gminy Miasto i Gmina Serock, 

4) wysoka kultura osobista, 
5) wiek do ukohczenia 25 roku Qcia, wedlug stanu na dzien skladania wniosku. 






















































