
Protokdl nr 8/2017 
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 paidzierniku 201 7r. 

Sesja odbyla sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 2). 
Obecni sokysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Pmdstawienie porzqdku obrad. 
3. Przyjpie protokolu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miedzy 

sesjami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miedzy sesjami. 
6 .  Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaky w sprawie uchwalenia na rok 201 8 rocznego programu 

wsp6lpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozanqdowymi oraz 
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziafalnoici pozytku publicmego i o wolontariacie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Stahlcie grniny 
Miasto i Gmina Serock. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreilenia jednostki 
obstugujqcej i jednostek obshgiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany 
Statutu Zespolu Obshgi Szk61 i Przedszkoli w Serocku. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunkow dochodow dla jednostek budietowych prowadqcych 
dzialalnoSC okreilonq w ustawie z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w bud2ecie Miasta 
i Gminv Serock w 201 7 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwafy w sprawie obnizenia Sredniej ceny zyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018r. 

14.koGatrzenie projektu uchwaly w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode 
odbiorc6w zaopatrywanych z q d z e l i  wodociqgowych bedqcych w posiadaniu 
Miejsko - Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gminy 
Serock. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegow 
pielegnacyjnych pornnika przyrody. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji spdecznych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B 1. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zashgi dla Miasta 
i Gminy Serock." 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przymania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta 
i Gminy Serock." 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta 
i Gminy Serock." 



20. Rozpatmnie projektu uchwaty w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 
i Gminy Serock." 

21. Rozpatmnie projektu uchwaty w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgni~ia 
w dziedzinie sportu. 

22. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyr6tnienia za wysokie 
osiqgni~ia w dziedzinie kultury. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie rzyjqcia protokotu Komisji Rewizyjnej 
z kontroli dzidalnoSci Gminnego Zespoh H wietlic Srodowiskowych oraz realizacji 
qdowego prograrnu ,,Rodzina 500+" za 2016r. 

24. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia protokoiu Komisji Rewizyjnej 
z konuoli dzialalnoSci Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2016r. w zakresie 

czytelnictwa. 
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
26. Sprawy r6me. 
27. Zamkniqcie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Otwieram XXXVI sesje Rady Miejskiej w Serocku. Serdecznie witam Pana Bunnistrza 
Sylwestra Sokolnickiego. Witam serdecznie Pahstwa radnych. Obradujemy w skladzie 
12 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Oktaba, Stanislaw Krzyczkowski i Jaroslaw Pielach), 

co stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska mok  obradowat i podejmowad prawomocne 
uchwaty. Witam serdecznie przedstawicieli iednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock, 
k i e r o d 6 w  jednostek org&cyjnych ~ i & t a  i  mini Serock. witam kierownik6<kom6rek 
organizacyjnych w Urqdzie Miasta i Gminy Serock. Witam serdecznie Panir) Skarbnik, Pana 
Sekretarza, Zastqpcq Burmistrza Pana J6zefa Zaji)ca. Witam pracownikow U q d u  Miasta 
i Gminy Serock oraz wszystkie osoby obecne na tej sesji." 

2. 
Pnedstawienie pocqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjc otrzymaliScie Pahstwo porqdek obrad. Chcialbym 
zap@ czy s4 propozycje zmian do jego trelci. Nie wid* zgtosze6." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddat pod g % s O w ~ i p T n r l . d S c ~ ~ . - -  

W glosowaniu 
Porzqlek obrad zostat przyjqty przy 12 gtosach za- jednogloinie. 

3. 
Pnyjecie protokolu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku 

Pnewodniczqey Rady Artur Borkowski 
,,Chciatbym zapytat czy sq uwagi do treici protokoiu? W okresie miqdzy sesjami &he uwagi 
nie wstaly zgloswne do jego tresci. Nie wid* zgloszeh. Oznacza to, i t  protok6l w trybie 
statutowym jest przyjqty bez uwag." 
















































