
Protok61 n r  212018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 21 lutego 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbyto sic w Urzcdzie Miasla i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqlek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowat, t e  w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udzial 12 radnych (nieobecni radni: 
Botena Kalinowska, Stanistaw Krzyczkowski i Kazimierz Sosnowski; lista obecnoici- zalqcznik 
nr  I), co stanowi quorum, przy ktolym wsp6lne posiedzenie Komisji moie obradowat. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli r6wniet: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc, 
Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik OSrodka Pomocy Spdecmej (OPS) Anna Ortowska oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafat Karpinski 
(lista obecnokci- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Arfur Borkowski 
Przedstawit nastqpujqcy porqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

I. Rozpatrzenie projektu uchwaly sprawie ,,Serockiego bonu ttobkowego". 
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie pnyjecia informacji o wyniku wybor6w 

uzupehiajqcych do organu jednostki pomocniczej sdectwa ZaMocie. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie podziah p i n y  Miasto i Gmina Serock na okregi 

wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie od Qdania mrotu 

bonifikaty udzielonej od oplaty z tytuh przeksztalcenia prawa utytkowania wieczystego 
w prawa wtasnoSci niemchomoSci pdotonej w obrebie Jadwisin przy ulicy Ksigecej. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A2. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania rondu na terenie gminy Serock 
w obrebie Wierzbica nazwy ,,Rondo Rotmishza Witolda Pileckiego". 

7. Rozpah-renie projektu uchwaly w sprawie zamiany grunt6w pdotonych w Serocku. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zamiany gmnt6w pdotonych w obrebie Stasi Las 

gm. Serock. 
9. Przyjecie protokoh 112018 z wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku. 
10. Sprawy r6be .  

Przewodniczqcy Rady Arfur Borkowski 
Zaproponowat mian?  w porqdku posiedzenia Komisji polegajqcq na rozszerzeniu o jeden punkt, 
w sprawie ponownego rozpatrzenia nadania nazwy ul. Baby Jagi w miejscowoSci Dqbinki. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddat pod gtosowanie ztniane p o q d k u  posiedzenia Komisji. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku posiedzenia Komisji zostata przyjeta przy 9 gtosach za 1 gtosie przeciw i 2 glosach 
wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Arfur Borkowski 
Poddat pod gtosowanie porqdku obrad wraz z przyjqtq zmianq, 

W glosowaniu 
P o q d e k  obrad zostal przyjety przy 12 za jednogtoSnie. 



1. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy sprawie ,,Serockiego bonu flobkowego". 

Burmbtrz Sylwesrer Sokolnicki 
,,Piewsze dzialania ze flobkiem byly w roku 2013 kiedy Rada Miejska w Serocku podjela uchwate 
w sprawie doplaty do jedynego ttobka znajdujqcego sie na terenie gminy- w Jadwisinie. Zlobek 
niestety nie wytrzymal proby czasu. PodjeliSmy wiec dzialanie dwutorowo. ProwadziliSmy rozmowy 
z TPD Serock- wychodziliSmy z zatozenia, 2e jest to jedno z lepszych miejsc jeSli chodzi o lokalizacje 
i zaplecze. Nam6wiliSmy Paniq Dyrektor aby starala sie w ramach programu o Srodki finansowe do 
przystosowania tego obiektu na potrzeby tlobka. Udalo sie te pieniqdze uzyskaC. Ale to wszystko 
dopier0 przed nami, to jest kwestia przebudowy, remontu, odpowiednich zakupbw. ChcielibySmy, 
ieby ilobek dzialat ju t  po wakacjach, ale dobrze bedzie jeSli uda sie cd stycznia 2019r. Drugim 
pomyslem na tlobek jest wlainie serocki bon itobkowy, gdzie katda rodzina, ktora odda dziecko do 
ilobka mote otrzymai: kwote 300zl, po spelnieniu okreilonych wamnk6w. Planujemy budtet na okolo 
50 dzieci, ktore bed? sie sukcesywnie pojawiaC". 

Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,Uchwala ta ma na celu zmniejszenie wydatk6w ponoszonych przez rodzica na optacenie 
niepublicznego tlobka. Podstawowym wamnkiem jest podpisanie umowy z niepublicznq plac6wkq 
prowadqcq ilobek. Z bonu m o h a  skorzystai: po ukonczeniu przez dziecko 1 roku tycia, ma to 
zwiqzek z tym, t e  do 1 roku moina skorzystai: z urlopu rodzicielskiego. Poniewat jest to program 
gminny w caloSci finansowany z budietu, warunkiem jest rowniet aby rodzice rozliczali sie 
w Urzedzie Skarbowym w Legionowie, zamieszkiwali w gminie Serock. Sq r6wniet wykluczenia, 
m.in., oboje rodzic6w m u s q  pracowaC, nie mogq mieC zobowiqzari w stosunku do Urzedu. 
Proponujemy 300 zl miesiecznie w formie got6wki wyplacane co miesiqc bezpoSrednio do rcdzic6w". 

Radny Kriysdof Zakolski 
,,Czy mamy takie plac6wki niepubliczne w Serocku?" 

Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,Placowka nie musi znajdowai: sie w Serocku. Mote to byc jakiekolwiek miejsce wybrane przez 
rodzica. OczywiScie liczymy na to, t e  ta plac6wka niepubliczna w Serocku powstanie, dostaliSmy 
dotacje z programu Maluch z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spdecznej i Pani Dyrektor 
pracuje nad tym, teby to uruchomiC. Ale na dzied dzisiejszy proponujemy bon tlobkowy, z kt6rego 
rodzic moie skorzystaC w jakiejkolwiek plac6wce niepublicznej- niekoniecznie w gminie Serock". 

Zasrcpca Burmb~rza Jdzef Zajqc 
,,Tlobki niepubliczne kosztujq w granicach 900-1500zl, publiczne sq o pdowe misze. My oferujemy 
pomoc w postaci bonu do plywatnych plac6wek. Przykladowo Radzymin ma 300 zl na jedno dziecko, 
jeSIi jest dwoje dzieci zjednej rodziny to wtedy kwota jest 400 zl, jeSli 3 lub wiecej, rodzice otrzymujq 
500d." 

Wiceprzewodniczqca Rady Miejskitj Agnieszka Oklabn 
,,Co w sytuacji kiedy jedno dziecko ma powyiej roku i mogloby p6j4C do tlobka ale mama jest na 
urlopie rodzicielskim z dmgim - mlodszym dzieckiem". 

Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,Wtedy bon nie przysluguje, poniewat mama jest w domu, jednym z wan1nk6w jest to, i e  rodzice 
pracujq". 

Radny Marek Biliriski 
,,Chcialbym zapytaC o dzieci rolnikow, pkt.3 ust.2 rozliczajq sie z podatku dochodowego od os6b 
fizycznych w Urqdzie Skarbowym w Legionowie (...). Rolnicy jeSli nie majq udzial6w specjalnych 
to siq nie rozliczajq, wiec wtedy nie spelniajq wamnk6wV. 


























