
Protok61 nr  112018 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 21 maja 2018r. 

Posie<lzenie Komisji odbylo s i ~  w Urzydzie Miasto i Gniiny Serock, ul. Rynek 21. 
Poczyrekposiedzenia o godz. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka Oktaba 
i poinformowala, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: Jozef Lutomirski 
i Krzysztof Bonkowski; lista obecnoki- zalqcznik n r  I),  co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja 
~iioie obradowai. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastepca Burmistrza Jozef Zajqc, Sekretarz 
Tadeusz Kanownik, Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, Kierownik 
Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Jakub Szymanski oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista 
obecnokci- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcn Komisji Agnieszka Oktnbn 
Zaproponowala nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I .  Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
111. WiSniowy Sad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustanowienia ,,Serockiego 
bonu ilobkowego". 

3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono hdnych uwag, porqdek 
posiedzenia Komisji zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nanvy 
111. WiSniowy Sad. 

Kierownik GP Jnkub Szymatiski 
,.Projekt uchwaty dotyczy drogi stanowiqcej wlasnosi: os6b fizycznych, droga poloiona przy granicy 
z Karolinem, obsluguje bogaty kompleks dzialek przeznaczonych pod zabudowq jednorodzinnq. 
Nazwq zaproponowali wsp6hvlaSciciele, wszyscy wyrazili zgode na te nazwq". 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktnbn 
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze pdoionej w Serocku nazwy 
ul. WiS~liowy Sad. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaty zostal zaopiniowany pozytywnie przy 4 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 3). 

L. 

Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustanowieuia ,,Serockiego bonu 
ilobkowego". 

Kierownik OPS Anna Orlowskn 
,,W dniu 26 lutego zostala podjeta uchwala w sprawie ustanowienia ,,Serockiego bonu ilobkowego" 
uchwala ta weszla w tycie z dniem I kwietnia. Zgodnie z tq uchwalq wyptacamy Swiadczenie 



w wysokoSci 300 zl. miesiecmie dla rodzicbw, kt6ny oddajr) swoje dzieci do niepublicznego tiobka. 
W uchwale zostaiy zawarte wamnki jakie nalety spehi6, miedzy innymi wamnkiem jest aby rodzice 
byli pracujqcy. W pierwotnej uchwale wykluczamy ze Swiadczenia dzieci, kt6rych jeden z rodzic6w 
przebywa na urlopie wychowawczym, w przedloionym dzisiaj projekcie uchwaly proponujemy 
dopisanie do urlopu wychowawczego, jeszcze urlopu macienynskiego oraz rodzicielskiego. 
Zamyslem tej uchwaly jest wspieranie rodzic6w, kt61zy pracujq i nie moga zajqk sie samodzielnie 
dzieckiem. Proponujemy takte uchylenie uchwaly podjqtej w 2013 roku w sprawie wysokoki i zasad 
ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadqcych tlobki". 

Radna Boiena Kalinowska 
W regulaminie nie jest brane kryterium dochodowe. Czy nie byloby sluszne wprowadzik takie 
klyterium?" 

Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,MusielibySmy IiczyC sie z tym, te musielibySmy zatrudnik pracownika, kt6ry weryfikowaiby 
te dochody. DoszliSmy do wniosku, te gmina nie ma publicznej plac6wki, dlatego chcemy aby dotacje 
otrzymali wszyscy, kt6rych dziecko ucqszcza do niepublicznego tlobka". 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie ustanowienia ,,Serockiego 
bonu tlobkowego". 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie pny 4 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 4). 

Nie zgloszono. 

3. 
Sprawy r6Zne 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Stwierdzila wyczetpanie poqdku obrad, podziqkowala wszystkim za udzial i zakoticzyla posiedzenie 
Komisji Spraw Obywatelskich. 

Przewodniczqca 


