
Protok61 nr 3iZ018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 22 marca 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo sig w Urzgkie Miasra i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtekposiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyi Wiceprzewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku J6zef 
Lutomirski i poinformowat, te w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udzial 12 radnych (nieobecni 
radni: Artur Borkowski, Krzysaof Bofikowski i Kazimierz Sosnowski; lista obecno$ci- zalqnnik nr 
I) ,  co stanowi quorum, przy kt6rym wsp6lne posiedzenie Komisji mote obradowab. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli r6wniet: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc, 
Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego 
i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpihski, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestnennego i Rozwo'u (GP) Jakub Szymahski, Kierownik Referatu Ochrony 
Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa ( 0  4 RiL) Katarzyna Smyt,  Kierownik Referatu Administracyjno- 
Gospodarczego (AG) Anita Kubalska, Dyrektor Z e s p h  Obshgi Szk61 i P d s z k o l i  (ZOSiP) Alicja 
Melion, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski (lista obecnoici- zalqanik or  
2). 

Wiceprzewodnietqcy Rudy Mkjskkj Jdwf Lulomirski 
Przedstawil nastqpujqcy poqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

I .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okrdlenia warunk6w tworzenia oraz tybu 
finansowania z a d ~  sprzyjajqcych mzwojowi sportu na temnie Miasta i Gminy Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie parherskiej wsp&pracy przy 
realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samoqd6w Mazowsza dla aktywizacji 
spdeczehstwa informacyjnego w zakresie e-administcacji i geoinformacji". 

3. Rozpahzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla 
Powiatu Nowodworskiego w 2018 roku. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 8 - 2027. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budtecie Miasta 
i Gminy Serock w 2018 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin 
zajg pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicmych oraz doradc6w 
zawodowych zatrudnionych w szkdach i pdszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq 
Serock. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreilenia Programu opieki 
nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwieq t  na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 201 8r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwate w sprawie uchwalenia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie podziah gminy Miasto i Gmina Serock na stale 
obwody glosowania, ustalenia ich numer6w, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 

11 .  Rozpabzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przesbzennego gminy Serock - sekcja F2, obejmujqcego dziakq 11 1/12 w obrebie Jadwisin, 
gmina Serock. 



12. Rozpahzenie projektu uchwaly w sprawie rozpahzenia wezwania do usuniecia namszenia 
prawa. 

13. Przyjecie protokdu U2018 z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej 
w Serocku. 

14. Sprawy r6tne. 

Do przedstawionego potiqdku posiedzenia wsp5lnego Komisji nie zgloszono 2adnych uwag. 
Poqdek zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie okrdlenia warunkbw lwonenia oraz trybu 
finansowania zadai spnyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Zas&pca Burmisfrza Jdzef Zajqc 
,,Brakuje na terenie naszej gminy regulacji prawnych w zakresie organizowania i finansowania 
dzialalnoici sportowej, jest ustawa o potytku publicznym, mobs byloby z niej korzystaf 
i dofinansowa6 pewne dzialalnoici sportowe, ale ustawa o sporcie daje nam formuly lepsze, prostsze 
i tak jak obserwowatem w innych gminach korzystajq wlaSnie z tego przepisu Ustawy o sporcie i sq 
odpowiednie uchwaly podejmowane wskazujqce w jaki spos6b z tych Srodk6w ewentualnie mozna 
skorzysta6. Na terenie gmina pojawiajq siq kluby i stowarzyszenia sportowe, kt6re poszukujq 
wsparcia. Rolq gminy jest takie wsparcie zapewni6. PrzygotowaliSmy uchwale, ktora ulatwi 
korzystanie ze irodk6w fmansowych, gminnych przez kluby sportowe". 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpidski 
,,Podstawe prawn4 do tej uchwaly stanowi art. 27 ustawy o sporcie, ten artykul m6wi, t e  tworzenie 
warunk6w organizacyjnych sprzyjajqcych ronvojowi sportu stanowi zadanie wlasne jednostek 
samorqdu terytorialnego a organ stanowiqcy jednostki samorqdu mote okreili6 wamnki i tryb 
finansowania wskazujqc w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, kt6ry ta jednostka zamierza 
osiqgnqb. Jest to tryb niezaletny od pozytku publicznego. W ubieglym roku wplynql do Urzqdu 
wniosek Klubu Sportowego o wsparcie finansowe, tab przewidujemy, le na terenie gminy Serock ta 
SwiadomoS6 o motliwoici wspierania sportu bedzie wuasta6, by6 mote h d q  powstawaly nowe kluby 
i organizacje sportowe". 

Radny Marek Bilidski 
,,0 dofinansowanie bedzie sie trzeba nvraca6 do Urzqxlu czy do OSiRu?" 

Kierownik Refertllu RMP Rafal Karpidski 
,,Uchwala przewiduje, te wniosek o dofinansowanie nalety zloty6 do Pana Burmistrza, oferta 
kierowana jest do klub6w sportowych niedzidajgcym w celu osiqgniecia zysku". 

Wicepnewodniczqcy Rody Miejskiej Jdzef Lutomirski 
,,Jaka jest osobowoSC prawna klub6w sportowych?" 

Kierownik Referafu RMP Rafai Karpihki 
,,Klub musi dziala6 w formie stowarzyszenia". 

Wicepnewodniczqcy Rady Miejskiej Jkef  Lutomirski 
,,lie jest aktualnie klub6w sportowych dzialajqcych w formie stowarzyszenia na terenie gminy?" 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,KS Sok61 i UKS Kucyk". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jak gmina jest w stanie stwierdzi6 czy klub nie dziala w celu osiggniecia zysku. Czy mamy gdzieS 
zagwarantowane i prawng motliwoS6 wejicia w dokumentacjq finansowq klubu, teby to 
skontrolowaC?" 
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