
Protok61 n r  112018 
ze wsp61nego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 24 stycznia 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo sig w Urqdzie Miasra i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.30. 

Posiedzenie wspolne Komisji otworzyf Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku Jbzef 
Lutomirski i poinformowal, i e  w posiedzeniu wspolnym Komisji bierze udzial I I radnych 
(nieobecni radni: Artur Borkowski. Stanislaw Krzyczkowski. Jaroslaw Pielach i Krzysztof 
Bohkowski; Iista obecnoici- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy ktorym wspolne 
posiedzenie Komisji mote obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniei: 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, 
Sekretarz Tadeusz Kanownik. . Kierownik Referatu Gosmdarki Gruntami. Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju (GP) Jakub Szymhski,  reit it or Zespolu Obskgi Szk61 i 
Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Kierownik Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i 
LeSnictwa (OSR~L) Katarzyna Szmyt, oraz Kierowanik Referatu ZKOC Adam Krzeminski 
(lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastepujqcy porqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia czasu bezplatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokoici oplat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkdach 
podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli oraz t~ybu kontroli prawidlowoSci ich pobrania i wykorzystania. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreslenia programu opieki nad zwienetami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta i Gminy 
Serock w 201 8 roku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polotonej we wsi Wierzbica 
nazwy ul. Marsa. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Chmielna. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wydzieriawienia niemchomo~ci we wsi 
Kania Nowa. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie sprzedaty dzialki N 1717 polokonej 
w obrebie 12 w Serocku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przejecia zadah Powiatu Legionowskiego 
w zakresie bietqcego utrzymania dr6g kategorii powiatowej w 201 8 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia potyczki dlugoterminowej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 20 18-2027. 

I I. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia m i a n  w budtecie Miasta 
i Gminy Serock w 201 8 roku. 



12. Rozpatrzenie projektu uchwaty sprawie skargi na dzialanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaJy w sprawie przyjqcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2018 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany w skladzie Rady Spolecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow uzupelniajqcych 
do organu jednostki pomocniczej solectwa Zablocie. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Zaproponowal zmiany w porqdku posiedzenia Komisji polegajqcq na przesunieciu punktu 12. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly sprawie skargi na dzialanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
jako punkt I. Ponadto zaproponowal wprowadzenie do porzqdku 2 projektow uchwal; 
- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku. 
- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do spoqdzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrebie Wierzbica, 
gm. Serock. 
Zaproponowal te dwa punkty umiesciC jako punkt 1 la oraz 1 I b. 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Chcialbym prosiC o zastanowienie sie nad zdjeciem dwbch pierwszych punktow dotycqcych 
uchwal oiwiatowych one zostaly szczegblowo rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane na 
Komisji Kultury OSwiaty i Sportu w dniu 08 stycznia 2018r., chyba, t e  Palistwo uwaiajq, t e  
jest potrzeba ich ombwienia. Chcialbym te i  prosiC, aby dwa dodatkowe punkty zostaly 
umieszczone w punkcie 7a i 7b." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Wycofujq swbj wniosek a przyjmuje wniosek Pana Radnego Rosinskiego aby umieSciC 
dodatkowe uchwaly w pkt. 7a i 7b. Natomiast jeili chodzi o dwa pierwsze projekty uchwal jest 
to inicjatywa Pana Burmistrza". 

Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,, Faktycznie te uchwaiy byly szczegolowo omawiane na Komisji Kultury OSwiaty i Sportu w 
dniu 08 stycznia 2018r., ale jak wspominaliimy na Komisji te uchwaly byly jeszcze w 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I RIO nanioslo pewne poprawki, dlatego chcielibysmy 
Pahstwa zapoznaC z poprawionymi propozycjami uchwal". 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Cofam w zwiqzku z powytszym sw6j wniosek o zdjqcie dwoch pierwszych punktow 
z p o q d k u  obrad." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku posiedzenia Komisji. 

W glosowaniu 
Zmiana p o q d k u  posiedzenia Komisji zostala przyjeta przy I 1  giosach za - jednogloinie. 












































