
Protok61 n r  512017 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 4 grudnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sic w Urzfdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqrek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyia Przewodniczqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka 
Oktaba i poinfomowala, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni: 
Bozena Kalinowska, Gabriela Ksigyk i Krzysztof Bolikowski; lista obecnoici- zalqcznik 
n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moke obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli rbwniei: Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik 
OSrodka Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, Dyrektor Miejsko- Gmimego Zakladu 
Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiliski (lista obecnoici- 
zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Grniny Serock na lata 2018-2027. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
2018 r. w zakresie tematycznym komisji: 

Dzial600- Transport i IqcznoSC 
Dzial700- Gospodarka mieszkaniowa 
Dzial754- Bezpiecze~istwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 
Dzial 756- Dochody od o d b  prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 
Dzial85 1 - Ochrona zdrowia 
Dzial852- Pomoc spdeczna 
Dzial 855- Rodzina 
Dziai 900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

3. Sprawy roine. 

Nastqpnie zaproponowala mian?  porzqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 3- 
rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmian w skladzie Rady Spolecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 
Do przedstawionego porqdku obrad oraz jego zmiany nie wniesiono hdnych uwag. Porqdek 
zostal przyjqty. 



1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 

2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na 
2018r. w zakresie tematycznym komisji 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jezeli chodzi o dochody w dziale 600- Transport i IacznoSd, nie planujemy tutaj iadnych 
dochodow. JeSli chodzi o stronq wydatkow, Srodki zabezpieczyliSmy tutaj na transport 
zbiorowy, jak rowniez na utrzymanie drog gmimych - zostaly przekazane Srodki na to zadanie 
do Miejsko- Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej. 

Dziat 700- Gospodarka mieszkaniowa 

Zabezpieczamy Srodki po stronie dochodowej i wydatkowej z przeznaczeniem na realizacjq 
zadah okreilonych w tyni dziale. Najwazniejsze wplywy to wplywy z tytulu uzytkowania 
wieczystego, najmu. jak rowniez ze sprzedazy mienia gminnego. Planujemy w tyrn roku 
osiqgnqc dochody w kwocie 500.000~1. 
Ponadto zabezpieczyliimy rowniez Srodki, ktore otrzymamy z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na budowq budynku z mieszkaniami w Jadwisinie. 

Dzial754- Bezpieczetistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

Sq zaplanowane Srodki na funkcjonowanie straiy miejskiej. Jak co roku zabezpieczamy kwotq 
10.000zt dla policji na s h i b y  ponadnormatywne. Zabezpieczone sq rowniez Srodki dla OSP 
dzialajqcych na terenie Miasta i Gminy Serock w wysokoSci 456.000zt. 

Dziat 756- Dochodv od osob prawnvch. od osob fizvcvlvch i od innvch iednostek 
nieposiadaiacvch osobowoSci ~rawnei  oraz wdatk i  zwiazane z ich uoborem 

Znajdujq siq tutaj dochody zwiqzane z podatkami i optatami lokalnymi. Planujemy uzyskad 
w tym dziale dochody w wysokosci 34.161.000~1. Oprocz podatkow i oplat lokalnych znajdujq 
siq tutaj rowniez wplywy, jakie gnlina otrzymuje z urzqdow skarbowych, podatek od czynnosci 
cywilno- prawnych, podatek PIT- zgodnie z informacjq z Ministerstwa Finansow na przyszty 
rok podatek dla naszej gminy bqdzie planowany w kwocie 16.390.000zt. Planujemy rowniei 
wpiywy z podatku dochodowego od os6b prawnych w wysokoici 350.000~1. Jak Panstwo 
wiecie podatki i optaty lokalne pozostaty na poziomie roku 2017. 

Dziat 85 1 - Ochrona zdrowia 

Po stronie dochodowej mamy niewielkq dotacje w wysokoSci 2.000zt, ktbrr) otrzymaliimy 
z Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego na realizacjq zadan. Zabezpieczamy rowniez Srodki 
na gminne programy zdrowotne, czyli program rehabilitacji, program szczepien przeciw grypie 
oraz program szczepieli przeciw pneumokokom. Zabezpieczamy rowniei Srodki na 
przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii, ktore uzyskujemy z odat  na sprzedai napojow 
alkoholowych. 










