
Protokg n r  612018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 5 czerwca 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo sif w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqfek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowal, t e  w posiedzeniu wspolnym Komisji bierze udzial 1 1  radnych (nieobecni radni: J6zef 
Lutomirski, Krzysztof Bonkowski, Botena Kalinowska, Jaroslaw Pielach; lista obecnoici- zalqcznik 
nr  I). co stanowi quorum, przy ktorym wsp5lne posiedzenie Komisji mote obradowak. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli rowniek: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, 
Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego 
i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (Lists obecnokci- zatqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski 
Przedstawit nastqpujqcy porqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budketu Miasta i Gminy 
Serock za 20 17 rok. 

2. Przyjvie protokdu z posiedzenia wspolnego Komisji z dnia 9 kwietnia 2018r. 
3. Sprawy r6ine. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqty przy 11 za- jednogtoSnie. 

1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania b u d k t u  Miasta i Gminy Serock 
za 2017 rok. 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Przekazaliimy na Panstwa rece pelne sprawozdanie, z kt6rym mogli siq Panstwo zapomak. 
Przypomne tylko, te 19 grudnia 2016 roku podjeliicie Panstwo uchwalq o przyjqciu budtetu na 
poziomie 70 mln d dochodow i 75 mln zl wydatk6w. JeSli chodzi o dochody to wstaty one 
zrealizowane na poziomie 101% natomiast wydatki na poziomie 97,3%. Mamy t n y  podstawowe 
ir6dla finansowania, kt6re mniej wiqcej sq w tej samej wysokoici, wplywy z tytuh podatk6w i innych 
oplat lokalnych, udziaty w podatkach stanowiqcych doch6d budketu panstwa (PIT i CIT) oraz dotacje 
celowe na zadania bie$ce, ktore stanowiq ponad 70% dochodow. Wiekswik ir6del jeili chodzi 
o dochody realizowalo siq w ubiegtym roku na dobrym poziomie, wiekszoSC wstala wykonana w 
100%. niektore przekroczyty zaplanowany poziom. Nie osiqgnqliimy zbyt d u q c h  dochod6w jeSli 
chodzi o sprzedat nieruchomoici, co ma tet  plusy, t e  ten majqtek wstaje w posiadaniu gminy. 
W porownaniu z rokiem 2016 o ponad 10 tys.m2 zwiekszyla siq powierzchnia do opodatkowania 
budynkow i okolo 100 tys.m2 jeSli chodzi o powierzchnie gruntow, przybylo 434 podamik6w. 
Co pokazuje, Ze baza podatkowa z roku na rok siq zwiqksza. W roku 201 7 ponad 4 mln zl to by@ 
Srodki zewnqtrzne, dotacje unijne i z innych Wdel. Gmina nie tylko uzyskiwala Srodki zewnqeule, 
ale rowniet te pieniqdze wydatkowala do r6tnych podmiot6w, np. wspolna inwestycja ze Starostwem 
Powiatowym, dotacja do Komendy Policji, Sbaty Potarnej, dla podmiotow prowadqcych dzialalnoSd 
w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec grudnia 2017 roku zadlutenie gminy bylo 
na poziomie 15 mln zl z czego 1,6 mln udalo siq go wczeiniej mniejszyC i ponad 3 mln spiaciliimy 
z rozmaitych innych zobowiqzan. W latach 2013-2018 zwiqkszyliimy zadlutenie o ponad 800 tys. ale 



inwestycje wzrosly o 7 mln. M6wi sie o wzroicie gospodarczym. ale na dzien dzisiejszy nie ma ona 
widocznych iladbw w naszej rzeczywistoSci. W ramach 500+ wplywa na rynek serocki okolo I0 mln 
zl, to jest potekna kwota i znaczna cqSC tej kwoty jest prawdopodobnie wydawana na konsumpcje 
w lokalnych sklepach. Paistwo ma z tego dute profity w postaci VATU, ale nie gmina, bo nie 
jesteimy beneficjentem podatku VAT. Gmina ma takie korzyici, np., ke liczba rodzin, ktbre 
potrzebujq pomocy spolecznej jest mniejsza. Warto tet  zauwatyC te w tym roku nie bylo .?adnej 
osoby na prace spoleczne. I na bardzo kiedys p o p u l h e  ,,roboty publiczne" mieliimy problem, teby 
skompletowa6 grupe ludzi. Z jednej strony, dobrze, ie poprawila si? sytuacja ekonomiczna ludzi, ale z 
drugiej strony te problemy na rynku pracy spowodowane sq tym, t e  ludziom sie lepiej j j e ,  w zwigzku 
z czym nie wszyscy m u s q  lub c h q  pracowaC, lub chcq za takg kwotq. JeSli b d q  jakiei pytania 
postaram sie odpowiedzieB. 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Chcialbym uszczeg&owiC, jeili chodzi wydatki, koszty energii elektrycznej dla lokalu utytkowego, 
domyilam siq, te chodzi o sklep w Woli Kielpinskiej?" 

Skarbnik Monika Ordnk 
,,Tak, chodzi o ten sklep, Sredni koszt miesieczny to 70 zl." 

Radny Stanislaw Krp,czkowski 
,Hoke warto pomySle6 o pmkazanie tego pomieszczenia dla straiy?" 

Burmistrz Sylwesfer Sokolnicki 
,,JeSli byimy go pmkazali to nadal bySmy wydawali na niego pienigdze. Na razie wiec szukamy 
dzieriawcy na ten lokal". 

Radny Stanisiaw Krzyczkowski 
,,Mam jeszcze pytanie, o odszkodowanie za lokal". 

Burmistn Sylwesfer Sokolnieki 
,,Mamy takq sytuacje przez zas6b mieszkaniowy, kt6rym dysponuje Agencja Mienia Wojskowego 
w Zegrzu, gdzie sukcesywnie usuwanych jest z lokali kilka rodzin. Zanim wyroki powstajq to gniina 
pr6buje broniC siq przed wyrokiem eksmisji z zapewnieniem lokalu przez gminq. W tym przypadku 
jest wyrok ostateczny i musieliimy zaptaciC odszkodowanie za brak lokalu socjalnego, poniewat my 
nie mamy tych lokali socjalnych. Nawet jeili si? zdarzy jeden czy dwa w ciqgu roku, to jest to za 
malo. Agencja pr6buje uzyskaC jak najwieksze odszkodowanie, nam na szczeicie udaje sie obnityc 
optate do mniej wiecej 113". 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Ile irodkbw oszcqdziliSmy likwidujgc kas? w Urqdzie, osobom starszym bylo wygodniej kiedy 
kasa byla na miejscu". 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Oszc@zamy o k d o  1.000,OO zl miesiecwie, nie l icqc  kosztbw utrzymania, wypos&nian 

Burmistn Sylwesier Sokolnieki 
,,Jest mozliwoX p(atnoici karta, co na pewno jest ulahvieniem. kaldy, bgdi prawie katdy w tych 
czasach posiada kart?". 

Radny Sfanlslaw Kriyezkowski 
,,Jaki jest kosa programu Aklywniepo wiedzp i dlaczego nie jest on rbwnolegle wdroiony w innych 
placbwkach?" 

Zasfppca BurmAshza Jdtef Zajqc 
,Jest to program przygotowany p m z  Gimnazjum w Serocku, obejmujqcy tylko jedna szkdq. Program 
dotyczy doSwiadczeb szkolnych nauczycieli jakie sq w Hiszpanii i Portugalii i ewentualnie 
przeniesienie tych elementbw szkoleniowych do Polski. To jest doskonalenie dla nauczycieli, abysmy 












