
Protok61 nr  1212017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Olwiaty i Sportu w dniu 7 gmdnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzedzie Miasra i Gminy Serock, u. Rynek 21. 
Poczqrek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyt Przewodniciqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosi~iski i poinformowai, i i  w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: 
Jaroslaw Pielach i Krzysztof Zakolski; lista obecnoirci- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, 
pny ktorym Komisja moie obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniei: 
Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc oraz Skarbnik Monika Ordak (lista obecnoici- zalqcznik 
nr  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosinski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

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

2 .  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaiy budietowej Miasta i Gminy Serock na 
rok 2018 w czqSci dot. dzial6w: 

Dzial801- OSwiata i wychowanie 

Dziai 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 

Dzial92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dzial926- Kultura fizyczna 

3. Sprawy rbkne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgtoszono iadnych uwag, porqdek 
zostat przyj~ty bez uwag. 

1. 

Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 

2. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
rok 2018 

Przewodniczqcy Komisji Mar im Rosinski 
,,Na poprzednim posiedzeniu komisji zglosiliimy wniosek do Pana Burmistrza dotycqcy 
informacji na temat zadah wycofanych z projektu WPF na lata 2018-2027 w stosunku do 
dokumentu obowiqzujqcego w bieqcym roku." 

Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Rozmawialem z Panem Burmistrzem na temat Paristwa propozycji. Pan Burmistrz powiedzid, 
ze jest w stanie pow16ciC do dyskusji na ten temat, ale oczekuje Pahstwa wniosku. Odczulem, 
i e  wnioskiem podstawowym jest centrum sportu i rekreacji. W tym temacie chcialbym aby 
Pahstwo sie ostatecznie wypowiedzieli, czy jest taki wniosek. Czy sq prawne mo2liwobi 
zmiany do projektu WPF i projektu budzetu? Moina to wprowadzit autopoprawkq, nie 



zwiqkszajqc deficytu budietowego. Mote to zaproponowad Burmistrz, zmniejszajqc Srodki 
zaplanowane na inne zadania, powodujqc, t e  moiemy zabezpieczyb jakqS sumq, ktora bylaby 
kontynuacjq pewnych dzialari." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wniosek dotyczyl dw6ch kwestii: jakie nowe zadania zostaly dodane do projektu WPF na lata 
2018-2027 oraz jakie inwestycje zostafy wycofane z projektu WPF na lata 2018-2027 
w stosunku do dokumentu obowiqzujqcego w roku 201 7. 
JeSli chodzi o nowe zadania, sq one wypisane na ostatniej stronie objaSnie6 do projektu WPF. 
Sq to nastqpujqce zadania: 
- budowa stacji uzdatniania wody w Zegrzu, 
- budowa Scie2ki pieszo- rowerowej Serock, ul. Zakroczymska, 
- rozbudowa szkoly podstawowej w Jadwisinie, 
- rozbudowa szkoly podstawowej w Serocku, 
- budowa punkt6w Swietlnych w miejscowoSci Wierzbica, Kania Polska, Lacha oraz Serock, 
- budowa boiska sportowego w Jadwisinie. 
JeSli chodzi o zadania, kt6re zostaly zdjqte z WPF, bylo to jedno zadanie- budowa centnun 
sportu i rekreacji w Serocku. By1 plan realizacji do roku 2020. W 2020r. byly zaplanowane 
Srodki w wysokoSci 1.500.000~1 i te Srodki na ostatniej sesji zostaly zdjete. To zadanie nie 
przeszlo z kontynuacjq do realizacji na lata nastepne." 

Radny Artur Borkowski 
,,Pan Burmistrz Zajqc dai nadziejq na to, i e  ta sprawa moie siq zakoAczyC po mySli Komisji 
Kultury, OSwiaty i Sportu, bo przypornnq, i e  taki wniosek by1 i to zadanie zostalo zdjete 
z obecnie jeszcze obowiqzujqcej WPF. Sam siq zastanawiam jak do tego tematu podejSC. 
Uwatam, i e  jako Komisja powinniimy ponowid ten wniosek i chcialbym Paristwa radnych 
o to poprosiC, o utrzymanie w WPF i ewentualnie z poziomem planowanym wydatkow na rok 
2018 wynikajqce z WPF roku obecnego. 
Ten temat pmszedl naprawde dosyC gruntowny element konsultacji. MySle, i e  jest duio 
bardziej przygotowany i wypracowany nii alternatywne rozwiqzania pojawiajqce siq 
w propozycjach zloionych do budietu przez Pana Burmistrza. Jest jeden element dotycqcy 
pewnego lqku, kt6ry mi towarzyszy, a wiqc lqku zwiqzanego z perspektywq ewentualnej utraty 
gruntu, kt6ry gmina ma darowany z przeznaczeniem na cele sportowo- rekreacyjne. Moie nie 
jest to temat, kt6ry powinienem mocno podkreSlaC, ale pewne symptomy tego, i e  Wojewoda 
siq plzyglqda realizacji cel6w darowizny w sqsiednich samorzqdach jul: niestety sq. Dlatego 
uwaiam, i e  jako gmina, jako Rada Miejska nie moierny sobie pozwoliC na to, teby dac komuS 
pretekst do tego, aby rozpatrywab nawet takq ewentualnoSd a w moim odczuciu zdjqcie tego 
z WPF, a wiec zasygnalizowanie, i e  my nie mamy planu i pomyslu na to, &by tam 

jakiekolwiek przedsiqwziqcie w duchu celu publicznego realizowad, bedzie otwieralo pole do 
tego typu interpretacji, analiz. Mam tei poczucie, i e  gmina Serock potrzebuje obiektu o takiej 
skali i lokalizacji, jak ta, kt6q Komisja rekomendowala. Mam tei poczucie, i e  zadania, kt6re 
planujemy w kontekScie projektu budietu i WPF na tej sali przy szkole w Serocku mogkyby 
by6 co do zasady tam realizowane. Mam tei przekonanie, i e  plan umieszczenia tej hali przy 
szkole podstawowej w Serocku moie siq wiqzad z istotnymi ograniczeniami technicznymi, 
kt6re sprawiq, i e  ten obiekt nie bedzie mial dostatecznych parametrow, bedzie kolidowal 
z dotychczasowq, niezbednq moim zdaniem dla plac6wek infrastrukturq. W moim odczuciu, te 
konsultacje i nawet przedostatnia komisja, na ktbrej goSciliSmy wnioskodawce 
reprezentujqcego rodzic6w, kt6rzy wnosili o to, aby budowac sale przy szkole, ie on nie 
polemizowal z tym ostatecznie sformulowanym wnioskiem Komisji." 




















