
Profokdl nr 3/2018 
z XLII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26 mnrca 2018r. 

Sesja odbyla siq w Urqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zal. N I). 
Obecni zaproszeni goicie wg zatqczonej listy obecnoSci (zal. N 2). 
Obecni sokysi wg zalqczonej listy obecnoici (zal. nr 3). 

Porqdek obrad: 
I. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie p o q d k u  obrad. 
3. Pnyjecie p r o t o k h  z XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku. . . 

4. lnformacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici mi& sesjami 
5. lnformacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miqdzy sesjami. 
6. lnterpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia warunk6w tworzenia oraz hybu 

tinansowania z a d ~  sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie partnerskiej wspapracy p n y  

realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samoqd6w Mawwsza dla aktywizacji 
spdeczeristwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla 
Powiatu Nowodworskiego w 20 18 roku 

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

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budtecie Miasta i Gminy 
Serock w 201 8 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie tygodniowego obowiyzkowego wymiaru godzin 
zajqC, pedagogow, psycholog6w, logopedt~w, terapeut6w pedagogicznych oraz doradc6w 
zawodowych zatrudnionych w szkdach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq 
Serock. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreilenia Progarnu opieki 
nad zwie r~ tami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 2018r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. 

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

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miany  studium uwamnkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przeshzennego Miasta i Gminy Serock. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja F2, obejmujqcego dzialkq 1 1  1/12 w obrqbie Jadwisin, 
gmina Serock. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpahzenia wezwania do usunivia naruszenia 
prawa. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Sprawy r6tne. 
21. Zamkniecie sesji. 



1. 
Otwarcie sesji 

Przewodniczqcy Rat& Artur Borkowski 
,,Witam na XLlI sesji Rady Miejskiej w Serocku niniejszym otwieram posiedzenie. Serdecznie witam 
Pana Burmishza Jbzefa Zajqca. Witam serdecznie Pahshva radnych. Witam Patistwa Sd tydw.  Pana 
Przewodnicqcego Rady Z a q d u  Zegrze, witam kierownikbw jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Serock, kierownikbw kom6rek w Urqdzie, witam Paniq Skarbik, Pana Sekretam, witam 
pracownik6w Urzqdu Miasta i Gminy Serock oraz wszystkich zgromadzonych. 

2. 
Pnedstawienie porqdku  obrad 

Przewodniezqcy RRady Arfur Borkowski 
,,Obradujemy w skladzie 14 radnych (nieobecny radny: Krzysztof Botikowski), co stanowi quorum, przy 
ktbrym Rada Miejska mote obradowad i podejmowad prawomocne uchwaly. Wraz z zaproszeniem na 
dzisiejsq sesjq obzymaliScie Patistwo porqdek obrad. Chcialbym zapytad czy sg uwagi co do jego 
trelci". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Zwracam siq z wnioskiem o zmiane pocqdku obrad dzisiejszej sesji, zdjecie z pocqdku punkt6w 
dotycqcych rozpatmnie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania pmstrzennego Miasta i Gminy Serock oraz rozpahzenie projektu uchwaly 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F2, 
obejmujqcego dzialke 1 11112 w obrqbie Jadwisin, gmina Serock. Wniosek motywujq tym, 2e w dniu 
dzisiejszym nie ma Pana Burmistrza, ktbry jest autorem rozstrzygnied i uwag do wylotonego planu, 
ktbre wplynely a takte bylo zbyi malo czasu na zapoznanie siq z tymi uwagami". 

Przewodniczqcy R a e  Artur Borkowski 
Poddat pod glosowanie zmianq porqdku obrad sesji polegajgcg na zdjeciu z porqdku obrad pkt. 16 
i 17 - Rozpatrzenie projeku uchwaty w sprawie zmiany studium uwarunkowari i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego Miasla i Gminy Serock oraz rozpahzenie projekfu uchwaty w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F2. 
obejmujqcego dzia& 111/12 w obrgbie Jadwisin, gmina Serock. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad wstala odmcona, nie uzyskawszy benvzglgnej wiqkswici glosbw 
ustawowego skladu rady. W glosowaniu- 7 glodw za, 2 gtosy przeciw i 5 glosbw wshzymujgcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie pocqdek obrad w niezmienionej postaci. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqty przy 13 za, 1 glosie pmciw. 

3. 
Przyjqeie protokolu z XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Czy sg uwagi do treSci protokdu?Nie widw zgloszen. Oznacza to, 2e trybem pmwidzianym statutem 
protoka zostal prryjjety bez uwag". 




































