
Protokbl nr 2/2017 
z AXX sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 21 lutego 201 7r. 

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

Porzadek obrad: 

CzeSC I- Urqd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
1 .  Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzidalnoSci miqdzy 

sesj arni. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnogci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie projektu dostosowania sieci szk61 

podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oswiatowe. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreSlenia kryteriow rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla 
kt6rych organem prowadqcym jest gmina Miasto i Grnina Serock, ktore bqdq brane 
pod uwagq na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przedkenia obowiqzywania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorcow zaopatrywanych z urqdzen wodociqgowych 
bqdqcych w posiadaniu Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa. 

1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa 
manego  za pomnik przyrody. 

1 2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustanowienia pomnika przyrody . 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia stanowiska o poselskim projekcie 

ustawy o ustroju m. st. Warszawy. 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
15. Sprawy roine. 

CzeSd 11- Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pultuska 35 

16. Powitanie zaproszonych goSci. 
17. Wystqpienia. 
18. Podjqcia uchwaly w sprawie inauguracji obchodow jubileuszu 600-lecia nadania praw 

miejskich dla miasta Serock. 
19. Przedstawienie kalendarza obchodow jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich. 
20. Zarnkniqcie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXX sesjq Rady Miejskiej w Serocku, skladajqcq siq z dwoch czqsci- tzw. roboczej 
oraz uroczystej- w jakimS sensie bqdziemy inicjowali obchody 600-lecia. 
Witam serdecznie Pana Burrnistrza Sylwestra Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Jozefa 
Zajqca, Paristwa radnych, Pahtwa soltysow, Przewodnicqcego Zarqdu Osiedla Zegrze. 
Witarn kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, Paniq Skarbnik, Pana 
Sekretarza, kierownikow i pracownikow Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Witam goici, 
ktorzy dotarli na sesje Rady Miejskiej." 
Poinformowal, ze w sesji bierze udzid 12 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Oktaba, 
Stanislaw Krzyczkowski oraz Slawomir Osiwala), co stanowi quorum, przy ktorym Rada 
Miejska moze obradowaC i podejmowaC prawomocne uchwaly. 

2. 
Przedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq Paristwo radni otrzymaliicie porzqdek obrad sesji. 
Czy sq jakies uwagi do jego treici? Nie widzq zgloszen." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porzqdek obrad. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednoglohie. 

3. 
Przyjqcie protokolu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Do treici protokolu nie zostaly zgloszone iadne uwagi. Czy ktoS z Paristwa chcialby zglosiC 
uwagi do tresci protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z tym trybie statutowym protokol 
nabiera mocy obowiqzujqcej ." 

4. 
Informacja Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy sesjami 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym przedstawik Paristwu pisma, ktore w okresie miqdzy sesjarni wplynqly do 
Przewodniczqcego Rady Miejskiej (zaiqcznik nr 4): 

I Lp. I Wnioskodawca I TreBC pisma I 
1. Rada Miasta Legionowo Pismo z proibq o wlqczenie siq w realizacjq z a d ~  

sluzqcych poprawie jakoici powietrza w gminach 
Powiatu Legionowskiego 






























































