
Protokdl nr 12/2016 
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 19 grudnia 201 6r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnogci (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zalqczonej listy obecnoici (zd. nr 3). 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miqdzy 

sesj m i .  
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreilenia 

przystankow komunikacyjnych oraz warunkow i zasad korzystania z przystankow 
komunikacyjnych ktorych wlahcicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto i Gmina Serock. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycznego 
programu polityki zdrowotnej na lata 20 17 - 201 8. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycmego 
programu polityki zdrowotnej na lata 20 17 - 20 1 8. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia do realizacji Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkaricow Miasta i Gminy Serock na 
lata 20 17-201 9. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia udzialu w dzialkach nr 242110 
i 24412 polozonych w obrqbie Marynino. 

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

1 3. Rozpatrzenie proj ektu uchwaly w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycj i celu 
publicmego w poblim pomnik6w przyrody. 

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

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

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

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia m i a n  w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku. 

18. Rozpatrzenie projektu budzetu Miasta i Gminy Serock na 201 7 rok: 
-przedstawienie projektu uchwdy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 7-2027, 
-przedstawienie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na rok 20 17, 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-przedstawienie opinii stalych komisji Rady, 
-przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finansow, 
- dyskusja, 



-glosowanie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 7-2027, 
-gl.osowanie projektu uchwdy budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 201 7. 

19. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 20 16r. 
20. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 201 7. 
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
22. Sprawy r6ine. 
23. Zamkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXVIII sesje Rady Miejskiej w Serocku. Witam serdecznie Burrnistrza Pana 
Sylwestra Sokolnickiego, Pdstwa radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta 
i Gmina Serock, przedstawicieli Rady i Zarqdu Osiedla Zegrze. Witam serdecnie dyrektorbw 
i kierownik6w jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. Witam serdecznie Paniq 
Skarbnik, Pana Sekretarza, kierownik6w referat6w Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku, 
pracownik6w Urzqdu. Witam Paniq Dyrektor SPZOZ w Serocku Swietlanq Jagodzinskq. 
Witam wszystkie osoby obecne na sali." 
Poinformowal, i e  w sesji bierze udzial 14 radnych (nieobecna radna Gabriela Ksigyk), co 
stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska moze obradowak i podejmowak prawomocne 
uchwaiy. 

2. 
Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Pahstwo radni otrzymaliicie porzqdek obrad sesji. 
Czy sq uwagi co do jego treici? Nie widzq zgloszen z sali. Odwolam siq do wystqpienia Pana 
Burrnistrza, kt6re zostaio przedstawione na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budzetu i Finansow z proibq o wycofanie z porzzjdku obrad posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budietu i Finans6w oraz XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku dw6ch 
projektbw uchwal: 
- w sprawie nabycia udzialu w dziaikach nr 24211 0 i 24412 poloionych w obrqbie Marynino, 
- w sprawie nieodplatnego nabycia udzid6w w dzialkach nr 242110 i 24412 poloionych 
w obrqbie Marynino. (zalqcnik nr 4). 
W zwiqzku z powyiszym propozycja miany dotyczy wycofania z porzqdku obrad punktu 
1 1 i punktu 12." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku obrad polegajqcq na wycofaniu z porqdku obrad 
punktu 11 i punktu 12. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostala przyjqta przy 14 glosach za- j ednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji wraz z przyjqQ zmianq. 


























































