
Protokdl nr 4/2017 
z XXXlZ urocqystej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 kwietnia 201 7r. 

Sesja odbyla siq w Sali Widowiskowej Centrurn Kultury i Czytelnictwa, ul. Puhska 35. 
Pocqtek sesji o godz. 10.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici ( A .  nr 1). 
Obecni zaproszeni goicie wg zalqczonej listy obecnoici (d. nr 2). 
Obecni soitysi wg Aqczonej listy obecnoici (mi. nr 3). 

Porzadek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Wystqpienia zaproszonych goici. 
4. Prezentacja filmu- 600 lat historii Serocka. 
5. ,,sw. Wojciech- patron i obronca Krblestwa Polskiego. Historia i wizja pocqtk6w 

psuistwa7'- prelekcja dr historii Magdaleny Pielas- Witkowskiej. 
6. Podpisanie porozumienia o wsp6lpracy partnerskiej porniqdzy miastem Balatonalmhdi 

a gminq Miasto i Grnina Serock. 
7. Wrqczenie medali ,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock". 
8. Zamkniqcie sesji. 

Uroczystq sesjg Raa'y Miejskiej w Serocku rozpoczqlo odipiewanie hymnu paAstwowego przez 
osoby zgromadzone nu sali. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXXII uroczysta, sesjq Rady Miejskiej w Serocku poiwiqconq obchodom 600-lecia 
nadania praw miejskich Serockowi. Jest to dla nas niezwykle istotna uroczystoiC. 
Nawipujqc do wagi tej uroczystoSci dla lokalnej spolecznoSci, dla wladz samorzqdowych, 
kt6re mamy zaszczyt reprezentowak, chcidbym podkresliC, ze Psuistwa obecnoSC jest 
szczegblnym wyr6inieniem i dowartoSciowaniem spolecnoSci lokalnej i naszego Swiqta. Za 
to serdecznie Psuistwu dziqkujq. 
Mam szczeg6lny zaszczyt, aby powitat Pana Andrzeja Derq- ministra, sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcidbym powita6 posla na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jana Grabca. Mam zaszczyt powitak attache ds. prasy i kultury 
Ambasady Wqgier w Polsce Pana Ghbora Lagzi. Witam serdecznie Pana Radosiawa 
Rybickiego- Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenbw Wiejskich Urzqdu 
Marszalkowskiego- reprezentanta Marszaika Wojewbdztwa Mazowieckiego. Mam szczeg6lny 
zaszczyt, aby powitak Pana Roberta Wr6bla- Starostq Legionowskiego oraz 
Wiceprzewodniczqcego Rady Powiatu Pana Wieslawa Smoczynskiego, a takie obecnych na 
sesji czlonk6w Zarzqdu Powiatu oraz Rady Powiatu. Chciaibym powitaC W6jta Gminy 
Nieporqt Pana Macieja Mazura. Witam serdecznie Zastqpcq W6jta Grniny Wieliszew Pana 
Zenona Poplawskiego. Witam przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego- Pana Andrzeja 
Kalinowskiego- radnego Rady Miasta Legionowo. Witarn serdecznie przedstawicieli naszych 
zaprzyjainionych gmin. W imieniu gminy Celleno witam Pana Marco Bianchiego- Burrnistrza 



Celleno. W imieniu zaprzyjahionego rejonu ignalihskiego mam zaszczyt powitad Pana 
Henrikasa Siaudinisa- mera Ignaliny. Miasto Lanskroun reprezentowane jest przez Pana Milosa 
Smolq- zastqpcq Starosty Lanskroun. Mam zaszczyt po raz pienvszy dzisiaj powitak Burmistrza 
Balatonalmhdi Pana Janosa Keszeya. Od wielu lat zaprzyjainiony z gminq Serock samorqd 
miasta Radzionk6w reprezentowany jest przez Pana Rudolfa Sobczyk. Samorqd 
zaprzyjainionego od wielu lat miasta Dzierioni6w reprezentowany jest przez Burmistrza 
Miasta Dzierioni6w Pana Dariusza Kucharskiego. 
Mamy na tej sali zgromadzony szereg os6b reprezentujqcych r6ine Srodowiska, przedstawicieli 
spolecnoSci, przedstawicieli organizacji, stowarzyszen, kt6re wsp6lpracujq z miastem i gminq 
Serock. Chcidbym powita6 radnych Rady Miejskiej w Serocku. Chcialbym serdecznie powitad 
przedstawicieli, reprezentant6w duchowienstwa obecnych na tej sali, wojska, policji, straiy. 
Witam kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. Witam kierownikbw 
kom6rek organizacyjnych w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock. Witam serdecznie 
przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock. Witam serdecnie 
przedstawicieli stowarzyszen, kt6re coraz liczniej fwnkcjonujq na terenie Miasta i Gminy 
Serock, ale rdwniez zaszczycajq nas swojq obecnoSciq. Witam szczegblnie serdecnie osoby, 
podmioty, kt6re na dzisiejszej uroczystoSci bqdq wystqpowaly w roli jej aktor6w- osoby 
wyr6inione medalami ,,Za Zashgi dla Miasta i Gminy Serock". 
Witam szczeg6lnie serdecznie B d s t r z a  Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra 
Sokolnickiego. Chcidbym powitad przedstawicieli serockiego samorzqdu, kt6rzy jui dzisiaj 
tych zaszczytnych funkcji nie pelniq, ale przez lata takowe pe4nili. Mam tutaj na mySli bylych 
Przewodniczqcych Rady Miejskiej w Serocku- witam Pana Slawornira Jakubczaka. Chcidbym 
powitad szczeg6lnych goSci- Pana Sylwio Gutkowskiego oraz Pana Nachmana Margalita, 
kt6rzy przybyli do nas z Izraela i symbolizujq tq wielkq spuScinq zydowskq, kt6ra przez lata 
w tym mieicie mida miejsce." 
Poinforrnowd, ze w sesji bierze udzial 12 radnych (nieobecni radni: Krzysztof Bohkowski, 
Gabriela Ksiqkyk i Stanislaw Krzyczkowski), co stanowi quorum, przy ktorym Rada Miejska 
moze obradowaC. 

2. 
Pnedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Porqdek dzisiejszej sesji sprowadza siq do kilku wainych punktbw. Za chwile przejdziemy 
do wystqpieri zaproszonych goSci. Nastqpnie bqdzie przedstawiony kr6tki film prezentujqcy 
historiq i terahiejszoSC miasta, kr6tkie wystqpienie dotycqce roli patrona Serocka 
hw. Wojciecha, kt6ry przez 1000 lat patronuje tej zierni. Przewidujemy tez podpisanie 
porozurnienia o wsp6lpracy miqdzy partnerskimi samorqdami Miasta i Gminy Serock oraz 
Miasta Balatonalmhdi. Wreczymy tez medale ,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock". Po 
zamkniqciu sesji proszq, abyScie Patistwo zechcieli towarzyszyd nam w dalszych etapach 
dzisiejszej uroczystoSci, a wiqc wsp6lnym posadzeniu drzewa 600-lecia w parku miejskim, 
odsloniqciu tablicy pamiqtkowej oraz zamkniqciu kapsuly czasu na Rynku." 

3. 
Wystqpienia zaproszonych go$ci 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Szanowni Patistwo, to dla rnnie wielki zaszczyt i wyr6knienie, iz w tak donioslej chwili dla 
lokalnej spolecnoSci Miasta i Gminy Serock, kt6rq jako Przewodniczqcy Rady Miejskiej mam 






































