
Profokdl nr 2/2018 
z XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26 Iutego 2018r. 

Sesja cdbyla siq w Uydzie  Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesj i o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. N 1). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqczonej listy obecnoSci (zal. N 2). 
Obecni sdtysi wg zaiipzonej listy obecnoSci (zal. N 3). 

Porzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie poqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokotu XL sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. Informacja Paewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
5. Informacja Burmisbza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoSci miqdzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie ,,Serockiego bonu zlobkowego". 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjpia informacji o wyniku ybor6w 

uzupehiajqcych do organu jednostki pomocniczej sdechva W o c i e .  
9. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie podziah gminy Miasto i Gmina Serock na o h g i  

wyborcze w wyborach do Rady M~ejskiej. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na cdstqpienie od qdania zwrotu 

bonifikaty udzielonej cd oplaty z tytuh przeksztalcenia prawa W o w a n i a  wieczystego w 
prawa wlasnoSci niemchomoSci pdolonej w obqbie Jadwisin przy ulicy Ksimcej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przystqpienia do sporqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania pmtrzennego miasta Serock - obszar A2. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania rondu na terenie gminy Serock 
w obrqbie Wierzbica nanvy ,,Rondo Rotmistm Witolda Pileckiego". 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zamiany grunt6w pdolonych w Serocku. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zamiany grunt6w pdobnych w obrqbie Stasi Las 

gm. Serock. 
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
16. S p r a y  r6ine. 
17. Zamkniecie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Pnewodniszqcy Rady Ariur Borkowski 
,,Witam na XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku niniejszym otwieram posiedzenie. Serdecmie witam 
Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego. Witam serdecmie Pahstwa radnych. Witam serdecznie 
przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock, sdtys6w, kierownik6w jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. Witam kierownik6w kom6rek organizacyjnych w UrMzie 
Miasta i Gminy Serock, witam Pan Burmisbza Zajqca, Paniq Skarbik, Pana Sekretarza, pracownik6w 
U y d u  Miasta i Gminy Serock. Szczeg6lnie serdecmie chcialem powitak Pana sdtysa Przybysza, 
przyjqi zaproszenie na sesjq mimo, ie nie dtuiej jak przed tygodniem uczestniczyliSmy w obradach 
zebrania sdeckiego, w kt6rym to Pan sokys po wieloletniej slutbie na rzecz swoich mieszkahcbw zlotyl 
mandat i dokonany zostal y b 6 r  nowego sdtysa Pani Marzena Derlacz, kt613 mam zaszczyt serdecmie 
powitad w gronie sdtys6w. Poprosq na Srodek Pana Jerzego Przybysza, chcieliSmy Panu serdecmie 
podziqkowak. Pr6bowalem ustalik ile lat by1 Pan sokysem, wiem, 2e bylo to kilkadziesiqt lat. Jest to dla 
mnie zaszczyt, t e  mogq te slowa man ia  i podziekowania skierowaC, jest Pan wzorem dla wszystkich 
nas tu obecnych swojego spdecmikowskiego podejkia. Za to wszystko chcialem Panu serdecmie 
podziqkowak, ta praca zostanie we wdziqcmej pamiqci mieszkahc6w, naszej i wszystkich tu obecnych. 
PodziqkowaliSmy na zebraniu sdeckim w obecnoSci mieszka6c6w3 ale uznaliSmy z Panem 



Burmishzem, ie jest to koniecmoSC, k b y  podziqkowab wobec wszystkich i teraz jest odpowiednie 
miejsce aby to uczyniC. Prosq pnyjqk wi@q kwiatbw, dziqkujemy jeszcze raz". 

Bunnistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Z Zablociem jestem zwiqzany emocjonalnie i zawsze tam z mila chqciq wracam. Pan Jeny Przybysz 
zawsze sWyl radq, chqtnie poromawial, dobrze wykonywal swoja praq. Jeszcze raz w imieniu 
u~qdnikbw Serdecmie dziqkujemy. Warto teraz wykorzystab ten czas, nowy etap w swoim tyciu, 
z tytulem sdtysa ale juz bez obowipk6w. Ayczymy wszystkiego dobrego". 

Przewodniczqcy Ra@ Artur Borkowski 
, p a  zebraniu sdeckim zostala wybrana nowa Pani Sdtys, Pani Marzena Derlacz, jest dzisiaj z nami na 
sesji po raz pienvszy w tej roli. Chcialbym Paniq rbwniet serdecmie zaprosiC na Srodek, mamy nadziejq 
na co najmniej tak dobq wsp6lpraq jak z Panem Sdtysem, dziqkujemy za obecnoSC. Prosq przyj* 
kwiaty". 

Przewodniczqcy Rady A m  Borkowski 
,,Obradujemy w sktadzie 14 radnych (nieobecna radna: Agnieszka Oktaba), co stanowi quonun, przy 
ktbrym Rada Miejska moie obradowab i podejmowab prawomocne uchwaly. Wraz z zaproszeniem na 
dzisiejsq sesjq otnymaliicie Pahstwo porqdek obrad. Chciaibym zap* czy sq propozycje zmian do 
jego treSci". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Chcialbym zlo@C wniosek o zdjvie z porqdku dzisiejszych obrad pkt. 9 - Rozpahzenie projektu 
uchwaty w sprawie p d i a h  p i n y  Miasto i Gmina Serock na okr~gi wyborcze w wyborach do RUL@ 
Miejskej. Uzasadniajap ten wniosek chcialbp zwr6ciC uwagq, te zgodnie z wytycmymi Komi- 
Wyborczego, gmina w i e  musiala podejmowab jeszcze jednq uchwalq odnoSnie granic obwodbw 
wyborczych, poniewa2 koniecme jest podjvie uchwaly odnoSnie okqgow wyborczych oraz obwodbw 
wyborczych. Pnygotowujqc siq do tej sesji odnoinie tej uchwaly mam pewne wqtpliwoSci co do iloki 
mieszkahc6w jaka zostala podana w treki uchwaly, w zwiqzku z tym chyba lepiej byloby odlotyb ten 
temat do nastqpnej sesji na ktbrej w i e m y  omawiali obwody". 

Przewodnicrqfy Rady A M  Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku obrad sesji polegajqcq na zdjviu z porqdku obrad pkt. 9 - 
Rozpahzenie projehu uchwaty w sprawie p d i a I u  p i n y  Mimlo i Gmina Serock nu okrfgi wyborcze 
w wyborach do Rady Miejikiq'. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostala odmcona, nie uzyskawszy benvzglqdnej wiqkszoSci glodw 
ustawowego skladu rady. W glosowaniu- 5 gtosbw za, 4 glosy przeciw i 5 glodw wstrzymujqcych. 

Pnewodniculcy Rady A m  Borkowski 
Poddal pod glosowanie poqdek obrad w niezmienionej postaci. 

W glcsowaniu 
Porqdek obrad zostal pnyjqty przy 10 za, 1 glosie przeciw i 3 glosach wsezymujqcych. 

3. 
Pmyjecie protokdu z XL sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

Przewodniczclcy Ra@ Artur Borkowski 
,,Czy sq uwagi do treSci protokolu? Nie widq zgloszen. Omacza to, ie trybem przewidzianym statutem 
protoktrl zostal przyjqty bez uwag". 



4. 
Informacja Pnewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miedzy sesjami 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym przedstawic Palishw pisma, ktore w okresie miqdzy sesjami wplynqly do 
Przewodnicqcego Rady Miejskiej (zalqcznik nr 4): 

Miejskiej w Serocku w zwi@u z ogloszeniem naboru na 

spektora Transportu Drogowego dot. bezpieczenstwa 


























