
W dniu 31 sierpnia  2016r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po otwarciu 
sesji i przywitaniu zaproszonych gości, radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku 
obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili krótkie 
sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.  

W przededniu 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Rada Miejska w Serocku, 
wyrażając szacunek i najwyższe uznanie dla wysiłku wszystkich osób biorących udział  
w walkach, podjęła uchwałę w sprawie uczczenia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
 w 1939 roku.  

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar A1. Obszar objęty planem obejmuje działki nr 42/3, 
43/3 oraz 45/z położone w obrębie 03 w Serocku o powierzchni 0,3947 ha. Teren objęty 
planem jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędnym 
zagospodarowaniem i infrastrukturą. Poza tym w parterach budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych dopuszcza się usługi nieuciążliwe, w tym handel.  

Radni postanowili również o nadaniu nazw drogom położonym na terenie gminy  
w miejscowościach: Dosin (ul. Hortensji) oraz Skubianka (ul. Morska). 
 W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Jadwisinie i brakiem możliwości utworzenia w tej placówce stanowiska wicedyrektora, 
zaistniała potrzeba utworzenia w strukturze stanowisk kierowniczych nowego stanowiska- 
kierownik świetlicy szkolnej. W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Serock, jak również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
gminę Miasto i Gmina Serock.  
 Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie partnerskiej współpracy 
przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmiana uchwały 
była spowodowana koniecznością zmiany kwoty wkładu własnego Miasta i Gminy Serock na 
lata 2016-2018.  

Rada Miejska podjęła uchwały związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu 
Legionowskiego na: 

• dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego związanych z wydaniem obszernej publikacji autorstwa Krzysztofa 
Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły pt. „Bitwa Warszawska 1920r. Jabłonna, 
Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” upowszechniającej przebieg 
przygotowań i walk w sierpniu 1920r. odbywających się na terenie obecnych 
gmin Powiatu Legionowskiego w wysokości 5.000zł 

• realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie gminy Serock”  
w wysokości 25.000zł.  

 
 



W dalszej kolejności zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian                  
w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.  
W związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Legionowskiego wprowadzono plan 
dochodów w wysokości 31.240zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu publicznego 
transportu zbiorowego. Zwiększony został plan dochodów o kwotę 30.000zł z tytułu usług 
komunalnych z lokali mieszkaniowych i wpłat należności z lat ubiegłych. W związku ze 
zwiększoną liczbą ślubów udzielanych poza lokalem Urzędu Miasta i Gminy Serock zwiększono 
plan dochodów o kwotę 10.000zł. Zostały również zwiększone środki o kwotę 16.110,85zł 
otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2016- II etap.” 
Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków gminy o 187.000zł z przeznaczeniem 
na bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników na terenie gminy. 
W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych 
zmniejszono wydatki o łączną kwotę 480.000zł na zadaniach inwestycyjnych: „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock” oraz „Budowa wodociągu Borowa Góra- 
Jadwisin”. W wyniku rozstrzygniętych przetargów, dokonano również zmian na zadaniach 
inwestycyjnych, m.in. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku”, „Przebudowa  
ul. Głównej w Stasim Lesie”. Przeznaczono również kwotę 75.000zł na zakupy, prace 
remontowe w budynkach komunalnych oraz na bieżące utrzymanie lokali komunalnych.  
Zwiększeniu uległy także środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie niepublicznych 
przedszkoli na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Zabezpieczone zostały również środki 
budżetowe w wysokości 30.000zł na realizację w okresie wrzesień- grudzień 2016r. zajęć nauki 
pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Serock.  
 W związku z planowanym poszerzeniem cmentarza w Serocku i budową ogrodzenia, 
Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ul. Warszawska). Wyłączenie części 
drogi nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych drogi mających znaczenie dla jej 
użytkowników. Zmianie nie ulegnie również obsługa komunikacyjna nieruchomości 
przyległych do drogi.  
 Ze względu na planowany rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, 
jak również na nową perspektywę wdrażania środków unijnych z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, gminy wchodzące w skład aglomeracji Serock podjęły decyzję o zweryfikowaniu 
obszaru i granic dotychczasowej aglomeracji wyznaczonej w drodze uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym została przyjęta uchwała w sprawie 
wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego.  
 Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Serock do złożenia wniosku 
 o dofinansowanie, zawarcia umowy o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Serock”  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 
II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.3 Gospodarka wodno- 
ściekowa w aglomeracjach, a także do akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów 
taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.  
 W związku z planowaną realizacją przebudowy kanalizacji w Zegrzu oraz budową 
wodociągu w Serocku w obrębie ul. B. Chrobrego, radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz realizację projektu  



pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji 
w Zegrzu oraz budowę wodociągu w Serock ul. Chrobrego” w ramach działania 2.3 
„Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,  
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014-2020” oraz zaciągnięcie na ten cel zobowiązań finansowych 
 Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w 2015r.  
 W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni oraz sołtysi zgłosili bieżące problemy, na 
które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Serock.  

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXIII sesji 
Rady Miejskiej w Serocku.  
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