Protokdl nr 9/2017
z XXVII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 201 7r.
Sesja odbyla sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Pocqtek sesji o godz. 15.00.
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. N 1).
Obecni zaproszeni goScie wg zaiqczonej listy obecnoSci (zal. nr 2).
Obecni sokysi wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. N 3)
Porzadek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie p o p d k u obrad.
3. Wystqpienia.
4. Wystqpienie okolicznoSciowe prof. Janusza Odziemkowskiego.
5. Wreczenie medali ,,Za Zasiugi dla Miasta i Gminy Serock."
6 . Wreczenie nagrod i wyrohien.
7. Wreczenie ,,pienvszego dowodu osobistego" osobom, kt6re ukonczyiy 18 lat w 2017r.

Uroczystq sesje Rady Miejskiej w Serocku rozpoczgto odpiewanie hymnu parishvowego przez
osoby zgromadzone nu sali.
1.

Otwarcie sesji

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Otwieram XXXVII uroczystq sesje Rady Miejskiej w Serocku powiqzanq z Narodowym
~wietemOdzvskania Nie~odleeioiciobchodzonvm w dniu 1 1 listopada.
Otwierajqc tq uroczystoSC, kt6ra jest elementem ogolnonarodowej, ale tek naszej lokalnej,
dlugoletniei tradycii, chciaibym powitat na tej sali znakomitych goSci. Mam zaszczyt powitaC
plk-1reneusk FU& ~ o m e n d a n Cent6
~zkoleniaLqcznoSci i-1nformatyki w zeg&. Mam
zaszczyt powitaC Paniq Anne Gajewskq- cdonka Z q d u Powiatu Legionowskiego izarazem
radnq Rady Powiatu w Legionowie, Paniq Janine Osinskq- radnq Rady Powiatu w Legionowie.
Mam szczegtrlny zaszczyt powitat przedstawicieli duchowienstwa- na czele z ks. dr Dariuszem
Rojkiem- dziekanem dekanatu serockiego, proboszczem parafii pw. Sw. Anny w Serocku. Mam
szczeg6lny zaszczyt powitaC ks. kanonika Mieczysiawa Zdanowskiego- nestora w Swiecie
duchowienstwa, ale tez wieloletniego mieszksuica tej gminy, czlowieka- instytucje, kt6ry
zawsze dotrzymuje nam towarzystwa w tego typu szczeg6lnych uroczystoiciach. Mam
zaszczyt powitaC ks. ppor. Antoniego Humeniuka- proboszcza Parafii Wojskowej w Zegrzu.
Witam ks. Remigiusza Stacherskiego- proboszcza parafii Narodzenia NMP w Popowie
KoScielnym. Witam serdecznie ks. Kazimierza Kozickiego- proboszcza Parafii pw. Sw.
Tomasza Apostoia w Dzierieninie. Mam szczeg6lny zaszczyt powitat prof. dr hab. Janusza
Odziemkowskiego, kt6ry przedstawi wyklad podczas dzisiejszej sesji. Mam szczeg6lny
zaszczyt powitaC Pana Roberta Wrobla- Staroste Legionowskiego. Chciaibym powitat Paniq
Marie Kloc- Pdstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie. Chciaibym
serdecznie powitaC zgromadzonych na tej sali Pdstwa radnych, przedstawicieli jednostek
pomocniczych Miasta i Gminy Serock, sotectw, Rady Osiedla Zegrze, Z q d u Osiedla Zegrze.
Chciaibym serdecznie powitat przedstawicieli instytucji funkcjonujqcych na terenie Miasta
i Gminy Serock, ochotniczych straiy poiarnych, policji. Witam przedstawicieli k61,

-

stowarzyszeh, kt6re dzidajq na terenie naszej gminy, na co dzien ksztaltujq nasq
rzeczywistoit, dzisiaj w tym uroczystym dniu, towarzysq nam w tym wydarzeniu. Witam
szczeg6lnie serdecznie osoby, kt6re na dzisiejszej sesji otrzymajr) medale, nagrody,
wyr6tnieni4 osoby, kt6re swojq ci&q pracq udowadniajq, k m o h a budow& piekne rzeczy,
niezaletnie od tego jakie pozycje spdeczne siq pelni, w-e jest to co w sercu i jakie dzidania
na co dzien podejmujemy. Spr6bowaliimy, mote w troche subiektywny spos6b, ale godny
uczcit praq i zaang&owanie tych odb. Witam serdecznie 18-latkbw, kt6rzy zgodnie z od lat
kreowanym zwyczajem w dniu obchodzenia Swieta Niepodlegloici odbierajq w spodb
uroczysty dowody osobiste. Chcidbyrn serdecznie powita6 przedstawicieli, kierownik6w
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownik6w kom6rek organizacyjnych
w U q d z i e Miasta i Gminy w Serocku, pracownik6w Urzqdu. Chcialbym szczeg6lnie
serdecznie powitat5 przedstawicieli ze szkdy w Zegrm, kt6rzy podczas dzisiejszej sesji zostanq
wyrbhieni. W znakomity spos6b wpisali sie tet swojq dzialalnobir) w uczczenie naszego
hwieta. Witam serdecznie wszystkie osoby obecne dzisiaj na sali. Chcidbym powiedziet, ke
Paristwa obecnoit w tak wahym momencie jest szczeg6lnie dowartokciowujqca, podnosi
range naszej uroczystokci, ale tek pozwala nam poczut tq wiei wsp6lnoty, za co jestem
szczeg6lnie wdziqczny."
Poinformowal, te w sesji bierze udzial 15 radnych, co stanowi quorum, przy kt6rym Rada
Miejska m o b obradowat.
L.

Pnedstawienie ponqdku obrad

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Chcidbym zapytat Pahtwa radnych czy wyraPajq zgode, aby zaproponowany poqdek obrad
by1 poqdkiem obowiqzujqcym czy tek majr) Pahstwo uwago do trekci porqdku obrad?
Nie widzq zgloszeri."
Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
Poddd pod glosowanie p o q d e k obrad sesji.
W glosowaniu
Porqdek obrad z o s d przyjety przy 15 glosach za- jednogloknie.

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski
,,Po raz 99 w Rzeczpospolitej, chocia2 to tel. jest swoiste przeklamanie, bo pneciel. 99 lat
zawiera tet 6 lat okupacji, a wiqc nie zawsze w suwerenny spodb, ale to ju2 99 rocznica od
wydarzenia, w kt6rym zogniskowaty sic oczekiwania WieIkiego narodu, narodu, kt6rego mamy
zaszczyt by6 przedstawicielami. Oczekiwania, kt6re chyba nawet wbrew zdrowemu
rozqdkowi wielu 6wczesnych czlonk6w tego narodu prowadzity do odzyskania wolnoici,
niekt6rzy sqdzr),myhlq, k to sie nie mido prawa zdarzyt, ale w istocie bylo tak, te zakladamy,
ik to tylko wojna, w kt6rej naprzeciwko siebie stanq dotychczasowi zaborcy Rzeczpospolitej
mote doprowadzit do tego, k Polska uzyska niepodlegloit. Ten irracjonalny akt symbolicnie
jest kojarzony z datq 11 listopada 1918r., w kt6rym to dniu J6zef Pilsudski przybyl
z intemowania do Rzeczpospolitej i te2 co nawet w dzisiejszej rzeczywistoici wydaje sie
trudne do uwierzenia, ale woks niego zintegrowala sie istota tego ruchu integracyjnego,
tworqcego pafistwo polskie. M6wie o tym nie bez kozery, bo przeciel. tam bylo szereg ruch6w,

