
Protok61 nr 312017 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017r. 

Posiedzenie wspdlne Komisji odbylo sig w Urzgdiie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie wspdlne Komisji Rady Miejskiej otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej 
w Serocku Artur Borkowski i poinformowal, i e  w posiedzeniu wspdlnym Komisji uczestniczy 
10 radnych (nieobecni radni: Jolanta Kaczmarska, Agnieszka Oktaba, Stanislaw Krzyczkowski, 
Kazimierz Sosnowski i Krzysztof Boidcowski; lista obecnoici- zaiqcznik nr I), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Komisja moke obradowak. W posiedzeniu wspdlnym Komisji 
uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc, Skarbnik 
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Dyrektor Oirodka Sportu i Rekreacji (OSiR) 
Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego 
i Romoju (GP) Jakub Szyrnariski (lista obecnoici- zaiqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar By 
uchwalonego uchwalq Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 
201 6 roku. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie przystqpienia do sporqdzenia zrniany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C, 
uchwalonego uchwalq Nr 309/XXXIV/20 13 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 
2013 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D, 
uchwalonego uchwalq Nr 41 O/XLVI120 14 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 
2014 roku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zrniany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C, 
uchwalonego uchwalq Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 marca 
2014 roku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przysQpienia do sporqdzenia zrniany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C1, 
uchwalonego uchwalq Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 201 5 
roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie przystqpienia do sponqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E, 
uchwalonego uchwaiq Nr 106/XI12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 
201 5 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dziaiek nr 24211 0 i 24412 polozonych 
w obrqbie Marynino gm. Serock. 

8. Rozpatrzenie projekk uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 20 17 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pokyczki dhgoterminowej 
z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pozyczki dhgoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 



11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterrninowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 201 7 roku. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na Dyrektora OSrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku. 

1 5. Sprawy r6ae.  

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym poprosiC Pahstwa radnych o dokonanie zmiany p o ~ d k u  posiedzenia Komisji 
polegajqcej na przesuniqciu rozpatrzenia pkt 14- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie 
skargi na Dyrektora OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku jako punktu 1 ." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq porzqdku obrad Komisji polegajqcq na zmianie kolejnoSci 
punktu 14- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na Dyrektora OSrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku jako punktu 1. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku posiedzenia Komisji zostala przyjqta przy 10 glosach za- jednoglodnie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia Komisji wraz z przyjqQ zmianq. 

W glosowaniu 
Porqdek posiedzenia Komisji zostal przyjqty pmy 10 glosach za- jednogloSnie. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie skargi na Dyrektora OSrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Jest zarzut wobec Pana Dyrektora, i e  w spos6b nielicujqcy z r6wnym traktowaniem 
wszystkich podrniot6w w gminie, odmawia notorycznie w terminie o jaki wnosila 
zainteresowana strona- podpisal siq Pelnomocnik Prawa i SprawiedliwoSci w gminie Serock. 
Sq zarzuty wobec Pana Dyrektora, ze w okresie od lipca do wrzeSnia nie ma miejsca 
i mozliwoSci, aby piknik spdeczno- integracyjny zorganizowaC. W odpowiedzi Komisja 

Rewizyjna, zajmujqc siq tematem, odniosla siq do calego zagadnienia, zasiqgnqla wyjdnien 
Pana Dyrektora. Przedstawila w treSci uzasadnienia swoje stanowisko, z kt6rego wynika, ze 
dzialania Pana Dyrektora znajdujq uzasadnienie w technologii zarqdzania tego rodzaju 
obiektami. Okres wakacyjny, nie doSC, i e  jest okresem, w kt6rym te boiska musq by6 poddane 
renowacji po bardzo intensywnym sezonie, korzystajq z nich setki zawodnik6w 
funkcjonujqcych w klubie, w OSiR, ale tei innych mieszkahc6w naszej grniny, uczni6w szkdl, 
bo te boiska sq tez wykorzystywane w roku szkolnym. Okres wakacyjny jest jedynym dobrym 
momentem, keby w tym kr6tkim okresie poddad je renowacji i dad troche oddechu. Z drugiej 
strony nie dzieje siq to tei  tylko i wylqcznie w wymiarze, poniewai odbywajq siq r6wniez 
przyjqcia grup w ramach wyrniany partnerskiej, zwlaszcza w OWL Jadwisin, r6inego rodzaju 










































