
W dniu 29 września 2016r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po otwarciu 

sesji i przywitaniu zaproszonych gości, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku 

obrad sesji polegającą na wycofaniu z porządku projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”.  Po przyjęciu porządku 

obrad wraz z zaproponowaną zmianą, radni przystąpili do jego realizacji.  

Tradycyjnie zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej, jak i Burmistrz przedstawili 

krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Radni zgłosili również 

zapytania, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady , jak 

również pisemną interpelację, na którą odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z zapisami 

Statutu gminy Miasto i Gmina Serock.  

W pierwszej kolejności radni rozpatrywali projekty uchwał dotyczące rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, radni 

zdecydowali o nie uwzględnieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, powiat 

legionowski, woj. mazowieckie. 

Jednogłośnie radni wyrazili zgodę na sprzedaż niezabudowanej działki nr 38/2  

o powierzchni 0,0533 ha położonej w obrębie 08 w Serocku, stanowiącej własność gminy 

Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Serock-obszar B, przedmiotowa działka jest położona na terenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości  

o powierzchni 0,0026 ha będącej własnością gminy Miasto i Gmina Serock położonej  

w obrębie Skubianka. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat.  

Na wniosek współwłaścicieli działki nr 153/43 położonej w obrębie Borowa Góra, 

stanowiącej poszerzenie drogi wewnętrznej- ul. Sosnowej, Rada Miejska postanowiła  

o nieodpłatnym przejęciu na rzecz gminy udziału w 1/3 przedmiotowej działce oraz odpłatnym 

przejęciu 2/3 posiadanego udziału w drodze. 

 W dalszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1803W na terenie Gminy 

Serock” – I etap od DK62 do cmentarza włącznie na odcinku około 1,5 km, w wysokości 

350.000zł. 

Następnie 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 odzyskaniem podatku od towarów i usług związanych z realizacją zadań 

inwestycji wodociągowych za lata 2008-2011, zwiększono plan dochodów gminy o kwotę 

1.223.591zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego  gmina otrzymała zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w wysokości 61.572,84zł. 

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu gminy w łącznej 

wysokości 2.119.000zł z przeznaczeniem na: 

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 

w kwocie 1.658.160zł, 

- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 403.760zł,  

- na realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 

45.000zł, 



- na realizację zadań wynikających z programu „Bezpieczna +” w kwocie 3.240zł. 

Jeśli chodzi o stronę wydatków, zabezpieczone zostały środki dla OPS i dla ZOSiP na realizację 

zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotacje. Zwiększony został również plan wydatków 

na zakup programu do wdrożenia centralizacji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz 

aplikacji do wysyłania SMS podatnikom podatków i opłat w łącznej wysokości 20.000zł. 

 W związku z udziałem gminy Miasto i Gmina Serock w pilotażowym programie 

realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju „Od papierowej do cyfrowej Polski”, Rada Miejska 

podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu 

Miasta i Gminy Serock instrumentem płatniczym. W ramach programu będzie możliwość 

dokonywania płatności podatków i innych opłat za pomocą karty płatniczej.  

 Zmiana ustawy o samorządzie gminnym dała gminom możliwość tworzenia wspólnej 

obsługi, w szczególności finansowej, administracyjnej i organizacyjnej  dla jednostek 

organizacyjnych gminy działających w sferze finansów publicznych.  

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy jednostek obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół o placówek utworzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty 

 w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,  radni podjęli uchwałę w sprawie 

określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock 

oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. W związku z powyższym 

określono Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku jako jednostkę obsługującą jednostki 

organizacyjne Miasta i Gminy Serock działające w systemie oświaty. Wskazano również 

jednostki obsługiwane- wszystkie jednostki działające w systemie oświaty na terenie gminy. 

 Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę na utworzenie stowarzyszenia Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, który jest dobrowolnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu m.in. : 

- wspieranie rozwoju turystyki w regionie, 

- promocję turystyki regionu powiatu legionowskiego, 

- propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego  

i kulturowego regionu.  

Członkami założycielami LOT „Przystań w sercu Mazowsza” są: 

- Powiat Legionowski,  

- Gmina Jabłonna, 

- Miasto Legionowo, 

- Gmina Nieporęt, 

- Miasto i Gmina Serock, 

- Gmina Wieliszew, 

- Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński.  

 

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 XXIV sesji 

Rady Miejskiej w Serocku.  
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