
Protok61 nr 212017 
z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 marca 2017r. 

Yosiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 13.00. 

Posiedzenie wspolne Komisji otworzyl Wiceprzewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Jozef 
Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial9 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Krzysztof Bo&owski, Stanislaw Krzyczkowski, Agnieszka Oktaba, Mariusz 
Rosinski i Wlodzimierz SkoSkiewicz; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy kt6rym komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz 
Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego (AG) Anita 
Kubalska, Kierownik Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i Leinictwa (OSR~L) Anna 
Karnola oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) 
Rafal Karpinski (lista obecnoici- zalpcznik nr 2). 

Wiceprzewodniczqcy Rndy Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpuj qcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie partnerskiej 
wspolpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorqdow Mazowsza 
dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacj i." 

2. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 7-2027. 

3.  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Grniny Serock w 201 7 roku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierqt na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock w 20 17 roku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Serock. 

6. Kozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F2. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaiy Nr 307/XXIX/2017 Rady 
Miej skiej w Serocku z dnia 3 0 stycznia 20 17r. dotycqcej przystqpienia do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja GI.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzidki nr 11519 obrqb Dqbe, gm. 
Serock. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia na wlasnoSC dzialek nr 22 111 i 22112 
polozonych w obrqbie Borowa Gora. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 
gm. Serock nazwy ul. Cedrowa. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 



13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przymania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przymania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

17. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock". 

18. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie zawarcia porozurnienia dotyczqcego 
wspoipracy miqdzygminnej . 

19. Przyjecie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji w dniu 9 lutego 2017r. 
20. Sprawy r6ine. 

Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie partnerskiej wsp6lpracy 
przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samonqd6w Mazowsza dla aktywizacji 
spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,W 2015r. gmina przystqpiia do realizacji projektu ASI. Ze wzglqdow proceduralnych 
u marszalka wojew6dztwa powstaly opbinienia. Gmina w zeszlym roku przekazala kwote 
dotacji, jednakze marszalek zwrbcil te Srodki jako Srodki niewykorzystane z tego wzglqdu, iz 
wiele gmin chcialo przystqpib do tego projektu. Jest wiqc potrzebne przeprowadzenie nowej 
procedury przetargowej. W zwiqzku z tym marszalek wystqpil do gminy o przesuniqcie 
realizacji tego zadania o jeden rok dluzej. WczeSniej zakonczenie projektu bylo planowane na 
201 8r., teraz marszalek zwrocil siq o wydluzenie tego terminu do roku 201 9. Marny nadziejq, 
ze w tym roku procedury przetargowe zostanq rozpoczqte. 
Proponujemy Panstwu projekt uchwaly zmieniajqcej pienvsq uchwalq, w ktorej wyraiali 
Pahstwo zgodq na zabezpieczenie Srodkow na poszczegolne lata. Jest zwiqkszenie lqcznych 
nakladow o okolo 2.000 zi. Natomiast przetarg dopier0 wykaie, jaki musimy zabezpieczyk 
wklad wlasny w celu zrealizowania projektu." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie partnerskiej 
wspolpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla 
aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 9 glosach za- jednoglosnie (zalqcznik 
nr 3). 

(Nu posiedzenie Komisji przybyi radny Mariusz Rosihki). 






































