
Protokdl nr 7/2017 
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 sierpnia 201 7r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg Aqczonej listy obecnoSci ( z . .  nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoici ( A .  nr 2). 
Obecni sohysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. ~rzedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokolu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miqdzy 

sesjami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzidalnoici miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B 1. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia prawa wlasnoici dzialek nr 23/16 

i 2311 7 polozonych w obrqbie Jadwisin, gm. Serock. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej we wsi Dqbinki 

nazwy ul. Baby Jagi. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 

gm. Serock nazw ul. Waniliowa. 
1 1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 

nazwy ul. Leiny Zakqtek. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 

nazwy ul. Przylesie. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 

i Gminy Serock w 2017 roku. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

okreilenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwaly mieniajqcej uchwalq w sprawie zarqdzenia poboru 

podatkow: rolnego, leinego, od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej 
w drodze inkasa, okreilenia inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
18. Sprawy r6ime. 
19. Zamkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXXV sesjq Rady Miejskiej w Serocku. Chcidbym powitaC na tej sesji Pana 
Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, Zastqpcq Burmistrza Pana J6zefa Zajqca. Witam 
serdecznie radnych Rady Miejskiej. Informujq, iz w sesji bierze udzial 12 radnych (nieobecni 



radni: Krzysztof Bolikowski, Wlodzimierz SkoSkiewicz i Kazimierz Sosnowski), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Rada Miejska moke obradowad i podejmowad prawomocne uchwaly. 
Witarn serdecmie przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock. Witam 
Paniq Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam kierownik6w jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Serock, kierownikdw kom6rek w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock. Witam wszystkie 
osoby obecne na dzisiejszej sesji." 

2. 
Przedstawienie ponqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejszq sesjq Panstwo radni otrzymaliicie porzqdek obrad sesji. 
Czy sq uwagi do treici porqdku obrad? Chcialbym zglosiC trzy propozycje zmiany porzqdku 
obrad, ktore zostaly juz przedstawione na posiedzeniu wsp6lnym Komisji Rady Miejskiej 
a dotyczq projektow uchwal w sprawie nadania drogom polozonym w gminie nazw. 
Zaproponuje m i m e  porqdku poprzez wprowadzenie do jego treici: 
- w punkcie 12a- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej 
w Serocku nazwy ul. Nefrytowa, 
- w punkcie 12b- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi 
Dosin gm. Serock nazwy ul. Rozalii, 
- w punkcie 12c- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi 
Wola Smolana gm. Serock nazwy." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie ww. mian9 porqdku obrad. 

W glosowaniu 
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 12 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad sesji wraz z przyjqtq mianq. 

W gtosowaniu 
Porzqdek obrad wraz ze mianq zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednogloinie. 

3. 
Przyjecie protokotu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Protokol z XXXIV sesji Rady Miejskiej byl wyloiony do wglqdu w Referacie Organizacyjno- 
Prawnym i Obslugi Rady Miejskiej. Do jego treici nie zostaly zgloszone iadne uwagi. Czy ktoi 
z Par5stwa radnych chcialby odnieiC siq do jego tresci i zglosiC uwagi? Nie widzq takich 
inicjatyw. W zwiqzku z zapisarni statutu, protok61 zostal przyjqty." 

(Na posiedzenie sesji przybyl radny Krzysztof Borikowski). 






































