
Protokdl nr 4/2/2018 
z XLIII sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 kwietnia 2018r. 

Sesja cdbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 14.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoSci (zd. nr I). 
Obecni zaproszeni goScie wg zalqcmnej listy obecnogci (zal. nr 2). 
Obecni soltysi wg zaiqczonej listy obecnoici (mi. nr 3). 

Porzadek obrad: 
I .  Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Przyjqcie protokdu z XLll sesji Rady Miejskiej w Serocku. 
4. lnformacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dziaialnoici miqdzy sesjami. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dziaialnoici miqdzy sesjami. 
6. lnterpelacje i zapytania radnych. 
7. Ocena stanu bezpieczeiistwa na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Serock na lata 201 8 - 2027. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwab w sprawie wprowadzenia zmian w budtecie Miasta 

i Gminy Serock w 2018 roku. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze polotonej w Serocku nazwy 

ul. Pnyjazna. 
I I .  Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze pdotonej we wsi Gqsiorowo 

nanvy ul.  Nowa Droga. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wydziemwienia cqSci nieruchomoici 

zlokalizowanej w miejscowoici Zegrze o b ~ b  Jadwisin. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie wydziertawienia czqici nieruchomoici 

zlokalizowanej przy ul. Pultuskiej w Serocku. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dziaiki nr 110/04 pdotonej w obrqbie 

Jadwisin gm. Serock. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Semck - obszar A, uchwalonego uchwalq nr 109/X1/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 201 5r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowaii i kierunk6w 
zagospodarowania pmstmnnego Miasta i Gminy Serock. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja F2, obejmujqcego dziaikq 1 11/12 w obqbie Jadwisin, 
gmina Serock. 

18. Rozpatmnie projektu uchwaly w sprawie wyratenia zgody na uhvomnie miejsca 
okazjonalnie wykotzystywanego do kqpieli oraz okreilenia sezonu kqpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za zastugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za zastugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

2 1.  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za zasiugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

22. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania medah ,,Za zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

23. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania medalu ,,Za zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

24. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania medalu ,,Za zasiugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

25. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie przyznania medalu ,,Za zasiugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 



26. Rozpatrzenie projektu ucliwaty w sprawie przyznania medalu ,,Za zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
28. Sprawy roine. 
29. Zamkniecie sesji. 

1. 
Otwarcie sesji 

Prze~vodniczqcy Rnrly Arfrir Borkowski 
,,Witam na X L l l l  sesji Rady Miejskiej w Serocku niniejszym otwieram posiedzenie. Chcialbym powitac 
st. bryg. Mieczyslawa Klimczaka Komendanta Panshvowej Straiy Poiarnej w Legionowie. Witam 
serdecznie Pana Mariana Malinowskiego Prezesa Zarqdu Miejsko Gminnego Zwiqzku Ochotniczych 
Strazy Potarnych w Serocku. Witam serdecznie przedstawicieli Legionowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam asp. szt Jacka Woiniaka zastepcq komendanta Policji 
w Serocku oraz Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Legionowie koni. Grzegorza Kusio. 
Pana Burmistrza J6zefa Zajqca. Witam serdecznie Panstwa radnych. Witam Panshva Soltysow. Witam 
Pana A d a m  Krzemihskiego Kolnendanta Strazy Miejskiej w Serocku. Mamy dzisiaj wainy punkt 
dotyczacy bezpieczenstwa w miescie i gminie Serock. Witam serdecznie Panstwa Radnych, Panstwa 
Soltysow, przedstawicieli Zarzqdu Osiedla Zegrze i Rady Osiedla Zegrze, witam kierownikow 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownikow komorek w Urzedzie, witam Paniq 
Skarbik, Pana Sekretarza, witam pracownikow Urzqdu Miasta i Gminy Serock oraz wszystkich 
zgromadzonych". 

2. 
Przetlstawienie ponqdku  obrad 

Przewodniczqcy Rndy Artur Borkowski 
,,Obradujemy w skladzie 14 radnych (nieobecny radny: Krzysztof Bolikowski), co stanowi quorum, przy 
ktbrym Rada Miejska moie obradowat i podejmowat prawomocne uchwaty. Wraz z zaproszeniem na 
dzisiejsq sesje otrzymaliscie Panstwo porqdek obrad. Chciatbym zapytad czy sq uwagi co do jego 
treSci. N ie  widze zgloszen. Pozwolcie Panstwo, ze zasygnalizujq, i e  w punkcie 28 przedloie Panstwu 
do rozpatrzenia i ewentualnie przyjecia stanowiska Rady Miejskiej w Serocku w sprawie sktadowiska 
odpadow komunalnych w Jaskolowie". 

Przewodniczqcy Rndy Arlur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia w przedlozony~n ksztalcie. 

W glosowaniu 
Porzqdek obrad zostal przyjety przy 14 gtosach za- jednoglosnie. 

3. 
Przyjqcie protokolu z XLII sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

Przewodniczqcy Rndy Arfur Borkowski 
,,Czy sq uwagi do tresci protokolu? Nie widze zgtoszen. Oznacza to, i e  trybem przewidzianym statutem 
protokol zostal przyjety bez uwag". 

4. 
Inforrnacja Pnewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoSci miqdzy sesjami 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Chcialbym przedstawid Panstwu pisma, ktore w okresie miedzy sesjami wplynety do 
Przewodnicqcego Rady Miejskiej (zalqcznik nr 4): 


































