
Protok61 n r  412017 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 27 listopada 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzedzie Miasia i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqrek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka 
Oktaba i poinformowala, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: 
Bozena Kalinowska i Krzysztof Borikowski; lista obecno8ci- zalqcznik n r  I), co stanowi 
quorum, przy ktorym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniet: 
Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, 
Kierownik Referatu Komunikacji Spolecznej (KS) Beata Roszkowska, Dyrektor Miejsko- 
Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafat 
Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Przedstawila nastepujqcy p o q d e k  posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wystqpienia Miasta i Gminy Serock 
z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 
20 1 8-2022. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 

4. S p r a y  rotne. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgkoszono hdnych uwag. P o q d e k  
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wystqpienia Miasta i Gminy Serock 
z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Kierownik Referatu hS Beata Roszkowska 
,,PrzystgpiliSmy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w styczniu 2016~. 
Dlaczego wystepujemy z tej organizacji? W 2016r. podjeto decyzjq, t e  na pocqtku 2017~. 
zostanie powolana na poziomie powiatu Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Przystan w sercu 
Mazowsza", do ktorej bedq naleialy wszystkie gminy z terenu powiatu legionowskiego. 
Uchwale o stworzeniu LOT podjeto na pocqtku 2017r. W listopadzie tego roku zostala podjeta 
uchwala o wysokoici skladki czlonkowskiej. Poniewai podobnego ruchu jak my chcemy 
dokonat, dokonalo juz Starostwo Powiatowe, kt6re by10 czlonkiem MROT, nie ma sensu zeby 
wladciwie dwa razy placiC za to samo skladki czlonkowskie, poniewa2 Lokalna Organizacja 
Turystyczna przystepuje do MROT i wszystko to co mielibySmy jako pojedynczy czlonek, 
oplacajqc skladke w wysokoSci 3.500~1 na poczet MROT, bedziemy mieli przez uczestnictwo 
w LOT. Nie ma sensu powielaC kosztow. Ze wzgledu na to, i e  Lokalna Organizacja 
Turystyczna jest w MROT, nie ma sensu, iebyimy tam byli. Z tego powodu wystepujemy 
z MROT, poniewai jesteimy czlonkiem innej organizacji turystycznej. Z Mazowieckiej 



Organizacji Turystycznej wystepujemy dobrowolnie ju i  teraz, aby nie placic skladki 
czlonkowskiej na kolejny rok." 

Radnv Jdzef Lutomirski .. -., 
,,Jakie byly korzySci plynqce z czlonkostwa w organizacji turystycznej i czy reorganizacja 
wpiynie na popraw? relacji z gminq i na korzySci plyngce z tego tytulu?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Przystepujqc do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wiedzieliimy czym ta 
organizacja siq zajmuje. JeSli chodzi o Lokalnq Organizacje Turystyczng, na razie nie wiemy 
nic, poniewat ona dopiero zacznie dzialat." 

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska 
,,Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna ma w swoich planach tworzenie lokalnych 
organizacji turystycznych. Bqdqc w MROT, korzystalikmy z ich uprzejmoSci, wysylajqc 
bezplatnie nasze materialy promocyjne. Jest tei  prestiiowe znajdowanie siq na IiScie ich 
czlonk6w. Poza tym w ramach czlonkostwa w MROT oraz oplacanej skladki, powstaly dwie 
karty produkty. Jako Serock jesteSmy na Szlaku Ksiqiqt Mazowieckich i Szlaku Literackim 
i z tego tytulu jesteSmy na dw6ch kartach produktow. Zazwyczaj sq to produkty komercyjne, 
nasze nie sq komercyjne, ale standy z tymi kartami sq rozstawione po catej Polsce. Gdy ktoS 
bierze kart? ze Szlaku K s i m t  Mazowieckich, wyciqga karte pt. Serock, jest tam stosowny opis. 
W tym roku robiliimy kart$ dotyczqcq Szlaku Literackiego, gdzie sq dane dotycqce Jerzego 
Szaniawskiego, ale takie naszej Izby Pamieci oraz i e  Izba Pamieci i Referat Komunikacji 
Spolecmej pelniq role informacji turystycmej. Opr6cz tego, w ramach wspbldzialania 
z MROT, mielidmy 5 artykul6w promujqcych wydarzenia 600-lecia i aspekty turystyczne w ich 
narzedziu promocyjnym, ktore nazywa sie ,,Moda na Mazowsze". JeSli chodzi o LOT, dopiero 
zaczynajq dzialalnoSC, kt6ra bedzie szla w tym samym kierunku. W tyrn roku zrealizowali na 
przyklad Swietnq aplikacje turystycznq, ktbr;) t e i  promowaiySmy. LOT ma j u i  swojq 
informacje turystycznq, aplikacje turystycznq i nie ma sensu powielat tego wszystkiego 
w kolejnych gminach. My bedziemy korzystat z tych produktow, ktore oni majq, m.in. z tej 
aplikacji, poniewai obejmuje ona rowniei Serock i z kolejnych rzeczy, kt6re bedziemy 
wypracowywat wsp6lnie." 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,W ramach przynale2noSci do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mieliimy 
prawo bezplatnie przekazai nasze materidy promocyjne na roinego rodzaju targach 
turystycznych, w tym rownie;! zagranicmych." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddala pod gtosowanie projekt uchwaty w sprawie wystqpienia Miasta i Gminy Serock 
z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

W gtosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 4 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 3). 












