
Protok61 or 5/2018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 19 kwietnia 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo s4 w Urzedzie Miasla i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqrek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji ohvorzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowal, 2.e w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udzial 13 radnych (nieobecni radni: 
Krzysaof Bonkowski, Stanislaw Krzyczkowski; lista obecnohci- za1r)cznik n r  I), co stanowi quorum, 
przy kt61ym wsp6lne posiedzenie Komisji mote obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli 
r6wniet: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Sekretarz Tadeusz 
Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady 
Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju (GP) Jakub Szymahski oraz Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) 
Maciej Gdawski (lista obecno6ci- zalqcznik o r  2). 

Przewodniczqcy Rady Mlejskiej Arfur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy poqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

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

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdotonej w Serocku nazwy 
ul. Przyjazna. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze pdotonej we wsi Gqsiorowo nazwy 
ul. Nowa Droga. 

5 .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia cqSci nieruchomoSci 
zlokalizowanej w miejscowoSci Zegrze obqb Jadwisin. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci nieruchomoici 
zlokalizowanej przy ul. Puhuskiej w Serocku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 110104 pdotonej w obrqbie 
Jadwisin gm. Serock. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwali) nr 109/XI/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 2015r. 

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

I0.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja F2, obejmujqcego dzialkq I1 1/12 w obrqbie Jadwisin. 
gmina Serock. 

I I.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyratenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kgpieli oraz okreSlenia sewnu k+pielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli. 

I2.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,,Za zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

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

14.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,& zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 



15.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,& zazaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

16.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie pnyznania medalu ,,Za zashgi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

I7.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,La zastugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

I8.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania medalu ,Ja zaslugi dla Miasta i Gminy 
Serock". 

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

20.Przyjqcie protokdu 312018 z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku. 
2 1 .Sprawy r6he .  

Radny Mariusz Rosihki 
,,Chcialbym zaproponowak zmianq polegajqcq na przesunieciu punkt6w dotycqcych medali na 
pocqtek oraz dodaniu dodatkowego punktu dotycqcego przyznania wyr6hien i nagr6d w dziedzinie 
sportu i kultury oraz punktu w sprawie przyznania medalu za zastugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Adur Borkowski 
,,Proponuje r6wniet przesunq6 na pocqtek punkt nr I I "  

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Arlur Borkowski 
Poddal pod gfosowanie zmiany w porqdku: 
-przesunipie na pocqtek punktu I I :  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kgpieli oraz okreilenia sezonu kqpielowego 
dla ~niejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli 
- rozpatrzenie uchwat dotycqcych medali w punkcie 2, oraz rozszerzenie porqdku o dodatkowe 
wnioski. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostala przyjeta przy 13 glosach za- jednogloinie. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqta pixy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

1. 
Rozpatnenie projektn nchwaly w sprawie wyraienia zgody na uhvomnie miejsca okazjonalnie 

- w y k e s j l s b p 4 l a n e g o A ~ e I i  oraz okrdlenia sezonu kqpielowego dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kqpieli 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpihki 
,,Zmieniona ustawa Prawo Wodne m6wi w art. 39, te Rada Miejska dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kqpieli mote okre6liC tzw. sezon kqpielowy. Organizatorem tego miejsca jest 
Oirodek Sportu i Rekreacji a szczeg6bwe granice miejsca do kqpieli oznaczone sq na zalqczniku 
graficznym. Chcialbym prosiC o autopoprawke w 5 1 powinien by6 zapis: dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kqpieli. Poprawiony wstal takte zalqcznik". 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wyratenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli oraz okreilenia sezonu kqpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli wraz z autopoprawkq. 
































