
Prorokdl nr 5/2018 
z XLIVsesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 21 maja 2018r. 

Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocqtek sesji o godz. 15.00. 
Obecni radni wg zalqczonej listy obecnoici (zat. N I). 
Obecni zaproszeni goicie w g  zatqcwnej listy obecnoici (24. nr 2), 
Obecni sokysi wg zalqczonej l i s t y  obecnoici (zat. nr 3). 

Pormdek obrad: 
I. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. lnformacja Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnoici miedzy sesjami. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dzialalnoici miedzy sesjami. 
5. lnterpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzeliie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdoionej  w Serocku nazwy 

ul. Wiiniowy Sad. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyjqcia protokoh Komisji Rewizyjnej 

z kontroli realizacji zadan w zakresie dofinansowania wymiany systemow grzewczych 
na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwatq w sprawie ustanowienia ,,Serockiego 
bonu itobkowego". 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie okreilenia szczegolowych 
wamnkow i trybu przyznawaliia stypendi6w oraz ich wysokoici oraz okreilenia 
szczegolowych warunkow i trybu przyznawania nagrod oraz wyroinien za wysokie 
osiqgniqcia w dziedzinie kultury. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie okreilenia szczeg6lowych 
zasad i tlybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajow i wysokoici stypendiow nagrod oraz 
wyroinieli za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 

I I. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie sportu. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie sportu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwab w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie sportu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie sportu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie kultury. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie kultury. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
18. Sprawy r6ine. 
19. Zamkniqcie sesji 

1. 
Ohvarcie wji 

Przewodniczqcy Rady Arrur Borkowski 
,,Witam na XLN sesji Rady Miejskiej w Serocku niniejszym ohvieram posiedzenie. Witam serdecmie 
Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, Pana Burmistrza J6zefa Zajqca. Witam serdecmie Panstwa 
radnych. Witam przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock, Pahstwa sdtys6w. 
Witam serdecznie przedstawicieli Z a q d u  Osiedla Zegrze, witam kierownik6w jednostek 



organizacyjnych Miasta i Gminy Serock, kierownik6w kom6rek w Urqdzie, witam Pani;) Skarbik, Pana 
Sekretarza, witam pracownik6w Urqdu Miasta i Gminy Serock oraz wszystkich zgromadzonych". 

2. 
Pmdstawienie pocqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady Artrrr Borkowski 
,,Obradujemy w skiadzie I2 radnych (nieobecni radni: Wlodzimierz Skoikiewicz, Krzysaof Borikowski 
i J6zef Lutomirski), co stanowi quorum, przy kt6rym Rada Miejska moie obradowab i podejmowak 
prawomocne uchwaty. Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesjq otrzymaliScie Pahshvo porqdek obrad. 
Chciatbym zap* czy sq uwagi co do jego treki. Nie wid% zgtoszeli. Pozw6lcie Paristwo, 
2e zaproponujq jedna zmianq, wprowadzenie do poqdku punktu 16a: Prredstawienie oceny zasob6w 
pomocy spotecznej". 

Pnewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod gtosowanie mian? w porqdku posiedzenia. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostat przyjyty przy 12 glosach za- jednoglohnie. 

Pnewodniczqey Rady Artur Borkowski 
Poddat pod giosowanie poqdek posiedzenia wraz z poprawkq. 

W glosowaniu 
Porzqdek obrad zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednogioinie. 

3. 
Informacja Pnewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku o dzialalnokci miedzy sesjami 

Przewodniczqcy Rat@ Ariur Borkowski 
,,Pmdstawi$ Paristwu pisma, kt6re w okresie miqdzy sesjami wplynqty do Przewodnicqcego Rady 
Miejskiej (zal;)cznik nr 4): 

arowania gar@ p 




















