UCHWAU Nr 320/XXX/2017

RADY MlEJSKlEJ w SEROCKU

z dnia 21 lutego 2017r.
w sprawie przyjqcia stanowiska o poselskim projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.
U, z 2016r., poz.446 ze zm.) oraz 922 pkt. 12 Statutu Miasta i Gminy Serock, stanowiqcego
zatqcznik do Uchwaty Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013r.
w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego Statutu gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionym
Uchwatq Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku
uchwala, co nastcpuje:

1. Rada Miejska w Serocku negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju m.st.
Warszawy i zdecydowanie sprzeciwia siq jej wprowadzeniu w zaproponowanej formie
i trybie.
2. Proponowana likwidacja powiatu legionowskiego nie znajduje akceptacji ze strony
Rady Miejskiej w Serocku. Przyjecie poselskiego projektu ustawy oznacza zerwanie
uksztattowanych od 1998 roku wiqzi pomiqdzy wszystkimi gminami wchodzqcymi
w sktad tej jednostki samorzqdu.
3. Prace nad projektem ustawy zmieniajqcej ustroj gmin powinny by6 poprzedzone
konsultacjami spotecznymi z poszanowaniem Konstytucyjnych zasad gwarantujqcych
samodzielnoiC funkcjonowania samorzqdu lokalnego. Legitymacja do pozbawienia
czqici kompetencji gmin na rzecz obszaru metropolitalnego musi zostaC uprzednio
uzyskana ze strony mieszkancow obszaru objqtego projektem ustawy.
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Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia.

Brak konsultacji z przedstawicielami samorzqdow lokalnych, a przede wszystkim
z mieszkancami gmin, ktorych proponowana zmiana dotyczy wzbudza niepokoj. Projekt
ustawy, ktory dotyczy funkcjonowania samorzqdu powinien by6 poprzedzony konsultacjami
spotecznymi z poszanowaniem Konstytucyjnych zasad gwarantujqcych samodzielnoic
funkcjonowania samorzqdu lokalnego. Europejska Karta Samorzqdu Terytorialnego z dnia
15 paidziernika 1985r. stanowi, iz samorzqd terytorialny oznacza prawo i zdolnodd
spoiecznoici lokalnych, w granicach okreilonych prawem, do kierowania i zarzqdzania
zasadniczq czeiciq spraw publicznych na ich wiasnq odpowiedzialnoid i w interesie ich
mieszkaricow. Stanowi takze, i e spolecznoici lokalne powinny byC konsultowane o tyle, o ile
jest to moiliwe, we wias'ciwym czasie i w odpowiednim trybie, w trakcie opracowywania
planow oraz podejmowania decyzji we wszystkich sprawach bezpoirednio ich dotyczqcych.
Projekt ustawy, z treici ktorej wynika zamiar likwidacji jednostki samorzqdu terytorialnego,
bedqcej siedzibq m.in. wtadz samorzqdu powiatowego, Powiatowych Straiy Pozarnych,
Komedy Policji czy Spdu i Prokuratury powinien byd poprzedzony konsultacjami spotecznymi.
Proponowana likwidacja powiatu legionowskiego w sktad ktorego wchodzi Miasto
i Gmina Serock oznacza zerwanie uksztaitowanych od 1998 roku wiqzi pomiedzy wszystkimi
gminami wchodzqcymi w sktad tej jednostki samorzqdu. Gminy wchodzqce w sktad powiatu
legionowskiego podjety szereg czynnoici w celu wspolnej realizacji wielu waznych dla
mieszkancow przedsiewziqt Nalezy miet na uwadze fakt, iz system gospodarki iciekami oparty
zostat na icistej wspotpracy z Miejskim Przedsiqbiorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
w Warszawie. W tym celu gminy usytuowane wok62 Jeziora Zegrzynskiego podjety stosowne
dziatania - utworzyty m.in. Zwiqzek Gmin Zalewu Zegrzynskiego. Owocna wspotpraca
lokalnych samorzqdow obszaru Jeziora Zegrzynskiego pozwolita na stworzenie terenu
przyjaznego do inwestowania, zamieszkania oraz aktywnego wypoczynku przy jednoczesnym
poszanowaniu bogactwa naturalnego.
Przedtoiony do Sejmu RP projekt ustawy odbiera kompetencje gminom m.in.
w zakresie wtadztwa planistycznego, transportu publicznego oraz polityki spotecznej.
Przygotowany projekt ustawy pozbawia mieszka~cowmozliwoSci bezpoiredniego kontaktu
z przedstawicielami wtadz lokalnych. Majqc na uwadze konstytucyjne zasady funkcjonowania
samorzpdu terytorialnego, w tym m.in. samodzielnoiC w stanowieniu o sprawach dotyczqcych
wspolnoty lokalnej niezbedny jest udziat mieszkancow w procedurze decyzyjnej, ktorej
efektem ma by6 powotanie jednostki metropolitalnej.

