
Protokbl nr 212017 
posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 12 maja 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzqdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Kornisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 
i Finans6w J6zef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych 
(nieobecni radni: Artur Borkowski i Krzysztof Bolikowski; lista obecno4ci- zalqcznik nr I), 
co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moke obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik 
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntarni, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Jakub Szymahski oraz Kierownik Referatu 
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- 
zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Kornisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 20 17-2027. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, 
uchwalonego uchwalq Nr 1091XIl20 1 5 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 
20 15 roku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 219114 obreb Jachranka, 
gm. Serock. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu uzytkowego w budynku Jachranka 75H. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie trybu i szczegolowych kryteri6w oceny 
wniosk6w o realizacje zadania publicmego w ramach inicjatywy lokalnej. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy 
Serock za 20 16r. 

8. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 



1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 

2. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Rozpocznq od omowienia m i a n  budzetowych. Zmiany budzetowe spowodowane byly 
gldwnie potrzebq dostosowania Srodkow zewnqtrznych, jakie gmina planowala otrzymaC na 
realizacjq zadan inwestycyjnych do faktycznych potrzeb, ktore wynikly po rozstrzygniqciu 
przetargow. W zwiqzku z tym po przetargach za nizszq kwotq niz planowaliSmy na realizacjq 
poszczegolnych zadah zmniejszamy kwotq po stronie dochodow i wydatkow. Dotyczy to 
glownie przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Pultuskiej- zmniejszamy dofinansowanie 
o 758.486,76 zl. Zmniejszamy r6wniez o 40.758 zl dofinansowanie budowy wodociqgu 
w Serocku na ul. Chrobrego. Po podpisaniu aneksu i wykonaniu zadania zmniejszamy 
i dostosowujemy plan dochodow na zadaniu - ,,Modernizacja boiska sportowego 
w Gqsiorowie"- zmniejszamy wplyw po stronie dochodowej o kwotq 38.600 zl. Ponadto 
w zwiqzku z brakiem dofinansowania ze Srodk6w unijnych likwidujemy plan dochodow na 
zadaniu- ,,Termomodemizacja Zespolu Szkol w Zegrzu" o lqcznq kwotq 842.000 zl. Zadanie to 
gmina bqdzie realizowala ze irodkow wlasnych. ZlozyliSmy wniosek do Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie realizacji 
zadania polegajqcego na wymianie piecow. Dostaliimy promesc, i e  otrzymarny dotacjq 
w wysokoSci 193.174,55 zl na wymiane. Zadanie to planujemy zrealizowaC za kwotq 
350.000zl. OczywiScie rozstrzygniqcie przetargu pokaie wysokoSC tych Srodk6w. 
W wyniku tych zmian zmniejszamy dochody o kwotq 1.3 19.846,15 zl, natomiast wydatki 
zmniejszamy o kwotq 2.417.277,38 zl. Powoduje to zmniejszenie deficytu o kwotq 
1.097.43 1,23 zl. 
Jezeli chodzi o zmianq Wieloletniej Prognozy Finansowej, jest to dostosowanie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej do planowanych zmian w budzecie, jak rowniez wprowadzonego 
zarqdzenia Burmistrza, kt6re bylo podjete w kwietniu, byly tam glownie zwiqkszone Srodki 
na dotacje, ktore gmina otrzymala na realizacjq zadah zleconych. Ponadto w WPF sq 
dostosowane wszystkie zadania inwestycyjne do przeprowadzonych przetargow." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Chcialbym zapytaC o dotacjq udzielonq z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie wymiany systemow grzewczych na systemy 
ekologiczne. Jak sqdzq, gmina wystqpila o takq sumq, jakq otrzyrnala. Gdyby dofinansowanie 
do 1 pieca bylo wyisze niz 3.000~1 i gmina wystqpilaby o wyzsze Srodki, czy mialaby szansq 
na otrzymanie takowych Srodk6w?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq to dwie r 6 h e  rzeczy. Mamy sw6j program gminny zwicpany z dofinansowaniem wymiany 
piecow na ekologiczne. Natomiast to jest troche inne przedsiqwziqcie. Najpierw zwr6ciliSmy 
siq do mieszkatic6w, okreSliliSmy pewne warunki jakie muszq by6 spelnione i znaleiliimy poza 
pulq gminnq osoby chqtne, ktore chcq wymieniC piece, przy czym tutaj moina bylo zastosowaC 
manewr, ze moina wymieniC stary piec gazowy na nowy, co w naszym programie siq nie 
mieici. Mamy grupq mieszkaficbw, ktora przystqpila do tego programu. Musi mieC swoj udzial 
wlasny. Pani Skarbnik powiedziala, ze na realizacjq programu planujemy wydac 350.000~4, z 


































