
ProtokM nr 6/2018 
z XL V urocrystej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 25 maja 2018r. 

Sesja odbyla sie w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa ul. Pultuska 35. 
Pocmtek sesii o a d z .  10.00. 
0becni radn; wgklqczonej listy obecnoici (zal. nr I). 
Obecni za~roszeni goicie wg zalaczonei listy obecnoici (zal. nr 2). - .  
Obecni sdtysi wg &lqczonej lis6 obecnoici (zal. nr 3), 

Pomdek obrad: 
I .  Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porqdku obrad. 
3. Wystqpienie Burmishza Miasta i Gminy Serock. 
4. Prelekcja ,,drogi do Niepodlegloici: od wymiaru europejskiego do lokalnegoV- 

dr hab. Radostaw Lolo. 
5. Rozpatrzenie projektu Uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie uczczenia 100-lecia 

odzyskania przez Rzeczpospolitq Polskq Niepodlegloici oraz Swieta Samorzqdu Terytorialnego. 
6. Podpisanie deklaracji o dalszej wsp6tpracy partnerskiej pomiedzy miastem Ignalina na Litwie 

a gmin;) Miasto i Gmina Serock. 
7. Wrvzenie medali ,,Za Zashgi dla Miasta i Gminy Serock". 
8. Wystqpienia zaproszonych goici. 
9. Zamkniecie sesji. 

Uroczyslq sesjf Rady Miejskiej w Serocku rozpocz~lo oddpiewanie hymnu parishvowego Limy oraz 
hymnu patistwowego Rzeczypospoli~ej Polskiej przez moby zgromadzone nu sali. 

1. 
Otwarcie sesji 

Przewodnicrqcy Rady Miejskiej Arlur Borkowski 
,,Witam na XLV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku niniejszym otwieram posiedzenie. 
Kluczowym elementem katdej naszej uroczystoici jest obecnoiC znakomitych goici, kt6rzy przez fakt 
swojej obecnoici podnosq jej ran e Chcialem serdecznie powitaC Ambasadora Republiki Litewskiej 
w Rzeczpospolitej Polskiej Pana ta'kinasa Adomavitiusa wraz z malionkq. Mam zaszczyt powitaf 
bylego mera lgnaliny, dzisiaj Posla Parlamentu Europejskiego Pana Bronisa R o e .  Witam mera 
Rejonu Ignalinskiego Pana Henrikasa Siaudinisa, Pan Mer stoi na czele delagacji, witam Pahstwa 
radnych i wszystkich czlonk6w tej delegacji. Witamy naszych przyjacia z miasta LanSkroun 
w Czechach, na czele delegacji stoi Pan Radim Vetchy- starosta LanSkroun. Mam zaszczyt powit& 
delegacje z zaprzyjhionego miasta Dziertoni6w, na czele delegacji stoi Wiceprzewodniczqcy Rady 
Miejskiej Andrzej Wiczkowski oraz Pani Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta Dziertoni6w. Witam 
serdecznie przedstawiciela naszej sqsiedniej p i n y  Wieliszew, Zastepce W6jta Pana Zenona 
Poptawskiego. Witam serdecznie przedstawicieli instytucji s h t b  i straty kt6rzy funkcjonujqcych 
na naszyrn terenie. Witam Komendanta Powiatowej Straw PoFarnej w Legionowie Pana Mieczystawa 
Klimczaka. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie reprezentowane jest pnez Zastepcq Komendanta 
Paniq lnspektor Anne Gdqbek. Komendanta Centrum Szkolenia LqcznoSci w Zegm reprezentuje 
dzisiaj Pan Ptk. Cezary Semeniuk, witam serdecznie. Mam zaszczyt powitak osoby wyr6Wione dzisiaj 
medalem ,,Za zashgi dla Miasta i Gminy Serock". Witam serdecznie przedstawicieli Rady Powiatu 
w Legionowie, kierownik6w jednostek organizacyjnych, powiatowych i gminnych, kierownik6w 
kom6rek organizacyjnych Urqdu Miasta i Gminy w Serocku. Witam serdecznie czlonk6w Rady 
Miejskiej w Serocku. Witam przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock, 
Pahstwa Sdtys6w, Przedstawiciela Rady Osiedla Zegrze oraz Zatqdu Osiedla Zegrze. Witam Pana 
Slawomira Jakubczaka, osoby bardzo zaangazowanej w przygotowanie tej uroczystoSci i wypehienie 



treSciq obchod6w 100-lecia odzyskania niepodlegloici i 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, 
Pan Jakubczak wystepuje r6wniet jako by& Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku. Witam 
przedstawicieli stowarzyszen, k6l, kt6re dzialajq na terenie naszej gminy. Witam przedstawicieli 
duchowienstwa, wojska, policji, s w ,  wszystkie osoby zgromadzone na tej sali. Chcialbym r6wniek 
powitaf. Pana Profesora Radoslawa Lolo, kt6ry udostqpni nam swojq szerokq wiedze na temat Swieta, 
do kt6rego sie dzisiaj odwotujemy. 

Jak co roku, tradycyjnie spotykamy siq aby odwdai sie do znakomitej osoby iw. Wojciecha. Nie raz 
m6wiliimy, te to nie tylko patron Serocka, patron zaprzy'ainionych gmin, ale patron Europy, ktora 
na rdtnych plaszczyznach pr6buje sie jednoczyi. dw. Wojciech jest lqcznikiem naszych 
zaprzyjjainiionych gmin, urodzil sie w Czechach, funkcjonowal na terenie Niemiec ale tet 
we Wloszech, zmierzal z niesieniem tej dobrej nowiny w kierunku p h o c y .  Znakomita postaf., c a b  
zakres wydarzeh, od iwigtowania imienin przed miesiqcem, przez cykl imprez, kt6re 
organizowaliimy, one hwajq nadal, eksponujemy i zamykamy ten cykl w y d m h .  Dmgim niezwykle 
istotnym wydarzeniem jest kwestia upamietnienia wydarzenia jakim jest 100-lecie odzyskania 
niepodlegloki przez Rzeczpospolita Polskq. Ciesq siq, te przez ten wqtek motemy powiqzai nici 
naszej historii z Litwq, tam obchodzi sie to Swieto 16 lutego, u nas bylo to kilka miesivy Niniej 
w troche innych okolicznoiciach. 100 lat temu ogromny wysilek narodow, kt6ry przez 123 lata 
pr6bowal odzyskaf. to, co utracil na mocy trzech traktat6w rozbiorowych zakohczylo w sposob na tyle 
spektakularny, ze udalo sie tq niepodlegloS6 odzyskai a w kolejnych 2, 3 latach w niezwykle 
kosztownej wojnie obroniC jq". 

A. 

Pmdstawienie p o p d k u  obrad 

Pnewodniczqcy Rady Miejskiej Ariur Borkowski 
,,Obradujemy w skladzie 14 radnych (nieobecna radna: Gabriela Ksiqtyk). 
Wraz z zaproszeniem na dzisiejsq sesje otrzymaliScie Panstwo poriqdek obrad. Chcialbym zapytai 
czy sq uwagi co do jego heici. Nie w i d q  zgloszeh". 

Przewodniezqcy R& Miejskiej Arfur Borkowski 
Poddal pod glosowanie p o q d e k  posiedzenia. 

W glosowaniu 
P o q d e k  obrad zostal przyjety przy 14 gtoosach za- jednogloknie. 

3. 
Wysqpienie B u r m i s t m  Miasta i Gminy Serock. 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,panic Ambasadom, Panie PoSle, Panie Merze, Panie Starosto, Panowie Przewodnicqcy, Wysoka 
Rado, Pani Komendant, Panie Komendancie, drodzy koledzy samorqdowcy, drodzy Panshvo 
zgromadzeni na tej sali chcialbym serdecznie Pahstwa powitai na naszym Wojciechowym 
Swietowaniu. Wielu goSci z zagranicy rozumie troche w jezyku polskim. Chcialbym serdecznie 
podziekowai za te dzisiejsq obecnoSC na uroczystoSci, kt6rq nazwaliimy Wojciechowe Swietowanie, 
ale tak naprawde to jest klamra, kt6ra zamyka r 6 h e  powody. Jest to dzien szczeg6lny dla tysiecy 
polskich miast, miasteczek, r6wniet dla Serocka, to czego dzisiaj doiwiadczamy to jest konsekwencja 
wydarzeh, kt6re mialy miejsce 30 lat temu, by1 to czas, kt6ry zapocqtkowal okres przemian 
spoiecznych i politycznych, otworzyl furtke, drogq ku odzyskiwaniu panstwa i tworzeniu wsp6lnot 
lokalnych, byla restytucja idei samoriqdnoSci. Dzien 27 maja to jest rocmica pienvszych wolnych 
wybor6w do rad miejskich i rad g m i ~ y c h  i ten dzien na pamiqtke zostal ustanowiony Swietem 
s a m o q d u  terytorialnego. W Serocku my ten dzien samoriqdu terytorialnego lqczyrny ze Swietem 
naszego patrona. Sw. Wojciech, biskup, mqczennik, duchowy patron jednoSci Europy tyjqcy 
w X wieku, jest naszym patronem, poniew& w kulturze Serocka funkcjonowat ju t  od Sredniowiecza 
i przypominam, te rok temu specjalny dekret papieski dostarczony przez biskupa Piotra Libere 


















