
Protokt51 nr 112017 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2017r. 

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

Posiedzenie wspolne Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur 
Borkowski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze uddal 13 radnych (nieobecni 
radni: Wlodzimierz SkoSkiewicz i Krzysztof Bolikowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co 
stanowi quorum, przy ktorym Komisja moze obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc i Kierownik Referatu 
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- 
zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o ustroju miasta stolecznego Warszawy. 
2. Omowienie propozycji przygotowania nowego programu profilaktycznego polityki 

zdrowotnej- szczepien ochronnych przeciwko grypie dla nauczycieli szkol 
i przedszkoli, dla ktorych organem prowadqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock. 

3. Sprawy r6Z;ne. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek zostal 
przyj T ~ Y  

(Nu posiedzenie Komisji przyb9 radny Krzysztof Bolikowski). 

1. 
Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o ustroju miasta stolecznego Warszawy 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zaczniemy posiedzenie, ktore zwolalem w troche nadzwyczajnym trybie, ale mySlq, i e  sprawa 
uzasadnia taki a nie inny tryb. Druk dokumentu, ktory jest przyczynq tak naprawdq wywolania 
tej dyskusji sie znalazl. Konsultowalem telefonicznie z czeSciq radnych kwestiq tej ustawy. Po 
przemySleniach i wnioskach plynqcych ze strony niektorych radnych, z kontekstu tego co siq 
dzieje wok61 tej ustawy i pewnego niepokoju spolecznego, ktory da siq wyczuC, doszedlem do 
takiego przekonania, ze powinniSmy we wlasnym gronie przedyskutowaC sobie, jak 
powinniSmy siq do tego odnieSC. Nie chcq przesqdzat dzisiaj, nie proponujq Paiistwu dzisiaj 
zadnego stanowiska, iadnego projektu uchwaly. Chcialbym, aby byla to ewentualnie 
wypadkowa po dzisiejszej dyskusji, ktorq przeprowadzimy. Zalezy mi na tym, jeSli to mozliwe, 
aby kaidy z Panstwa zechcialo siq wypowiedzieC jak to ocenia z wlasnej perspektywy, jak to 
ocenia z perspektywy wlasnych mieszkancow. Nie bqdq tei ukrywal, ze w tle tej inicjatywy 
tkwi taki niepokoj, i e  by6 moze za moment bqdzie powrot do prac nad tq ustawq i zapadnq 
decyzjq, ktore majq zasadniczy charakter z punktu widzenia naszej gminy. Ten scenariusz, 
w ktorym te decyzje zapadlyby a my pozostajemy w tle tych wydarzen, nie zajmujemy iadnego 
stanowiska, nie marny nic do powiedzenia naszym mieszkaiicom, nie wydaje mi siq 



najszczqiliwszy. W zwiqzku z tym po to siq zebraliimy, ieby siq naradzik jak powinniimy siq 
w tej sytuacji zachowad. 
Wywolalo to pewnq dyskusjq na forum samorqd6w, oczywiicie wokol Warszawy, ale takie 
na terenie Powiatu Legionowsluego. Jedna z najistotniejszych konsekwencji dla nas, oprocz 
tego, i e  potencjalnie bylibyimy przyporqdkowani do innego powiatu, jest to oczywiicie 
likwidacja Powiatu Legionowskiego. Myilq, ze wypadkowq naszej dyskusji bqdzie tei 
stosunek do tej kwestii. W powiecie we wtorek odbyla siq sesja nadzwyczajna Rady Powiatu, 
na kt6rej zostaio zajqte stanowisko Rady Powiatu. 
Mam SwiadomoSC tego, ze gdybySmy podjeli decyzjq, i e  nie chcemy siq wypowiadad, to 
jakiego zadania nie Smialbym nawet stawiad. Bqdzie to wyraienie jakiegoi stanowiska. opinii 
co do likwidacji powiatu legionowskiego. Jest to w dalszym tle efekt zastosowania te ustawy. 
Takie cele na dzisiejsze spotkanie. Nawet jeili nie podejmiemy iadnej decyzji, wiqkszoit 
przekonah w radzie tei  ma znaczenie, bo pewnie bqdziecie Paristwo rozmawiali z wiasnymi 
mieszkaricami i nikt nie bqdzie tego ze swojego punktu widzenia budowal tylko na 
indywidualnych przeslankach i wiasnych przekonaniach, ale te i  bqdzie osadzony w pewnym 
poglqdzie, kt6ry w wiqkszogci ma. 
Pozwolcie Paristwo, i e  odniosq siq jeszcze do pisma radnego Krzysztofa Bolikowskiego 
(zaiqcznik nr 3), kt6ry postulowal m.in. takie spotkanie i podjqcie decyzji. Pojawila siq tam 
koncepcja m.in. postulowania wiqczenia nas do miasta stolecznego Warszawy, do metropolii. 
Zanim rozpoczniemy dyskusjq, chcialem powiedziet, i e  ze swej strony w zasadzie widze trzy 
opcje co do dalszych losow gminy. 
Pienvsza podstawowa to taka, i e  utrzyrnujemy status quo. Jest projekt, ale nikt dalej z tym nie 
idzie, zostaje Powiat Legionowski, gmina Serock w Powiecie Legionowskim. 
Drugi wariant to taki, i e  ten projekt ustawy idzie dalej, jest likwidacja powiatu legionowskiego 
a dla nas to oznacza, ie jako gmina wypadamy z obszaru metropolitarnego, rozwijana jest ta 
wiqi miqdzy samorzqdami powiatu legionowskiego i trafiamy do powiatu sqsiedniego. 
Trzecia opcja, wyrazicielem tego pomyslu jest radny Krzysztof Bolikowski, jest kwestia 
rozwaienia aktywnego dzialania na rzecz wtqczenia nas do strefy miasta stolecznego 
Warszawy. 
Nie bqdzie siq rozwodzil na temat korzySci czy niekorzyici, przewag czy wad poszczegolnych 
rozwiqzah." 

Radny Krzyszto f Borikowski 
,,Zaskoczylo rnnie to co w chwili obecnej siq dzieje. Odbyly siq spotkania w Legionowie i inne 
dzialania na forum publicznym zwiqzanym z inicjatywq rzqdu. Na Facebooku mieszkahcy 
zaczqli siq interesowak przytoczonym tematem i stawiajqc pytanie- nie na zasadzie ,,Czy 
chcemy zmian?" ,,Czy nie chcemy zmian?", tylko zdefiniowano pytanie ,,Czy chcemy 
przystqpik do metropolii?" ,,Czy chcemy przylqczyk siq do Puituska?", tak jakby decyzja w 
zakresie jakichkolwiek zmian juz zapadia. 
Moim zdaniem pytanie na Facebooku jest ile sformulowane, winno ono brzmied ,,Czy w ogole 
chcemy coS mieniad?". Postawienie tak pytania przez mieszkahcow juk powoduje sytuacjq, ze 
opowiadamy siq po kt6reji z opcji, kt6reji ze stron, tzn. z gory siq opowiadamy za tym, ieby 
byla metropolia, tylko gdzie my jako gmina mamy by6 usytuowani. Pan Przewodnicqcy 
slusznie zauwaiy.i, ze pytanie winno brmiek ,,Czy chcemy zmian czy tei  nie?". Jeieli jui siq 
okaie, i e  takie decyzje zapadnq, naleiy wtedy wybrad kt6ry ze scenariuszy jest dla naszej 
gminy najlepszy. 
Drugq sprawq jest fakt, i i  pomysi metropolii, o ktorym dyskutujemy, ktory szybko zostal 
wrmcony jako sprawa medialna, mid byC szybko glosowany, a zgodnie z mojq wiedq na 
chwilq obecnq zostai wycofany. Moie siq o k a d ,  i e  zostanie on wstrzymany lub odrzucony 
obecnie i potem r6wniet w szybkim tempie wr6ci i bqdzie glosowany ponownie. Niniejsze 






































