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Informacja 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności między sesjami (25 listopada 2016r. – 19 grudnia 2016r.) 

Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 

• w dniu 5 grudnia 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji wodociągowo                         

– kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2016-2020 w ramach poddziałania: „ Wsparcie inwestycji związanych                              

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-

ściekowa". W ramach wniosku ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:  

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy, rejon ulicy Wiosennej,  

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra Stasi Las – II etap,  

- budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin,  

- budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, 

Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne. 

Całkowita wartość projektu 3.438.264,43 zł  kwota dofinansowania 1.869.047,00 zł, 

• w dniu 14 grudnia 2016r. rozliczono umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania                    

pn „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 

Kiełpińskiej. Kwota pożyczki – 209.300,00 zł., 

• został ogłoszony przetarg na modernizację boiska sportowego w Gąsiorowie.  Otwarcie ofert 

odbędzie w dniu 29.12.2016r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej  - kwita dofinansowania 

– 274.800,00 zł. Planowany termin zakończenia prac 15 maj 2017r. Zamówienie obejmuje 

budowę:  

- boiska wielofunkcyjnego o wym. 28m x 54m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz 

piłki siatkowej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym 

na podbudowie przepuszczalnej, 

- placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną -  piasek, 

- strefy tenisa stołowego ze stołem do ping-ponga i nawierzchni z kostki betonowej, 

- siłowni terenowej z urządzeniami sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną – darń z rolki  

oraz ścieżką z kostki betonowej, 

- zagospodarowania terenu (ławki z oparciem, ławki młodzieżowe, stoły do gier planszowych, 

kosze na śmieci, piłkochwyty), komunikację, zieleń (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu: 

oświetlenie terenu i boiska, 

• w dniu 16 grudnia 2016r. dokonano odbiorów zadań inwestycyjnych: 

- budowa punktów świetlnych w Wierzbicy, w ramach zadania wykonano 230m oświetlenia                  

i   ustawiono 6 słupów z oprawami typu LED, 

 -  budowa punktów świetlnych Serocku ul. Pod Lasem, w  ramach zadania wykonano 818 m  

oświetlenia i ustawiono 25 słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED, 

• w dniu 9 grudnia 2016r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie „konserwację oświetlenia 

drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock na w 2017r.”. W postępowaniu wzięło  udział 4 

Oferentów. Cena oferty najtańszej to kwota 7.207,80 zł/ za miesiąc , cena oferty najdroższej 

to kwota 9.704,70 zł / za miesiąc, 

• w dniu 15 grudnia 2016r. odbyło się otwarcie ofert na zakup energii elektrycznej na 2017r., 

• w dniu 28 listopada zostały opublikowane, zaś w dniu 13.12.2016 r. weszły w życie Uchwały 

Rady Miejskiej w Serocku podjęte na sesji w dniu 07.11.2016 r.: 
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- Uchwała 278/XXV/2016 – zmieniająca uchwałę Nr 204/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29.04.2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gąsiorowo (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 10184 z dnia 28.11.2016 r.), 

- Uchwała 279/XXV/2016 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Święcienica nazwy                    

ul. Pasieki  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10185 z dnia 28.11.2016 r.), 

• w dniu 01.12.2016 r. spisane zostały akty notarialne w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz 

gminy Miasto i Gmina Serock udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości, oraz odpłatnego 

nabycia na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock udziału wynoszącego 2/3 części nieruchomości 

stanowiącej poszerzenie drogi wewnętrznej ul. Sosnowej w Borowej Górze, oznaczonej jako 

działka nr 153/43 w obrębie Borowa Góra - wykonanie uchwały Nr 254/XXIV/2016 z dnia 

29.09.2016 r. oraz uchwały Nr 255/XXV/2016 z dnia 29.09.2016 r., 

• w dniu 5 grudnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr 277/XXV/2016 z dnia 07.11.2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C2 (w zakresie 

ustaleń §22 ust. 1 pkt 5 uchwały). Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało opublikowane                                  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod  poz. 11081 w dniu 9.12.2016 r. – 

rozstrzygnięcie nadzorcze bez wpływu na przedmiot i realizację mpzp. 

• w dniu  08.12.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 10934 

został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock – sekcja 

C2, uchwalony uchwałą nr 277/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.11.2016 r., który 

wejdzie w życie w dniu 23.12.2016 roku, 

• w dniu 14.12.2016 r. spisany został akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

gminy Miasto i Gmina Serock prawa użytkowania wieczystego: działki nr 23/16 z obrębu 

Jadwisin stanowiącej poszerzenie drogi gminnej ulicy Jabłoniowej i działki nr 23/17 z obrębu 

Jadwisin stanowiącej drogę ulicę Nad Wąwozem – wykonanie Uchwały nr 49/VI/2015 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015 r., 

• w dniu 14.12.2016r. spisany akt notarialny z OSP w Serocku  dot. umowy dzierżawy części 

nieruchomości o powierzchni 1898 m2 w celu prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz 

mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz szaletu miejskiego położonej przy ul. Pułtuskiej 35 w 

Serocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61 obr.05 o powierzchni 0,4655 ha, 

na której usytuowany jest między innymi murowany, parterowy budynek byłej remizy OSP 

(obecnie sala widowiskowa ze sceną i pomieszczeniami towarzyszącymi), na okres do dnia 

14.12.2026 r., 

• przeprowadzono przetarg nieograniczony na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Nasielskiej w Serocku. Złożono jedną ofertę – Zakład Kształtowania 

Terenów Zielonych z Serocka, 

• kontynuacja wcześniej zleconych robót: naprawa dróg gruntowych, naprawa dróg 

asfaltowych, pielęgnacja zieleni, 

• rozstrzygnięto postepowanie i podpisano umowę na usuwanie awarii na gminnej sieci             

wod-kan w roku 2017 (ZUB INWOKAN Tomasz Mianowski), 

• pobrano wodę do badania w ramach monitoringu kontrolnego (wyniki wkrótce na stronie 

www.wodociagiserock.pl), 

• w bieżącym miesiącu rozliczona została dotacja na zrealizowany w październiku II etap zadania 

polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Eternit został zabrany ogółem 

z 23 posesji. II etap zadania, podobnie jak I zrealizowany został z dofinasowaniem                                           

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 15.379,28 zł., 

• trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku, 
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• zakończono realizację zadania związanego z wyłożeniem do wiadomości, opracowanych przez 

Starostę Legionowskiego „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Wszystkie 

uwagi złożone przez właścicieli lasów do ww. planów przekazano do starosty, 

• trwa nabór chętnych do udziału w programie wymiany pieców, z dofinansowaniem                                    

z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana realizacja 

programu to 2017 rok. Program będzie realizowany pod warunkiem ogłoszenia naboru na ww. 

program przez WFOŚiGW. Informacje o programie zamieszczono na stronie internetowej 

gminy, w Informatorze Gminy Serock oraz przekazano w formie plakatów na gminne i sołeckie 

tablice ogłoszeń, 

• trwają prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 

nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – rozpoczęto 

procedurę związaną z informowaniem mieszkańców o konieczności przyłączania się do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

• przygotowano szkolenie dla rolników z terenu gminy – hodowców trzody chlewnej na temat 

zagrożeń i sposobu zwalczania choroby afrykańskiego pomoru świń. Szkolenie zostało 

przeprowadzone przez inspektora weterynaryjnego z Inspekcji Weterynaryjnej z Nowego 

Dworu Mazowieckiego oraz kierownika i inspektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa., 

• w dniu 9 grudnia 2016r. delegacja z gminy Serock uczestniczyła w Konferencji będącej 

podsumowaniem projektu „System wsparcia osób starszych w Płońsku – diagnoza, poprawa 

jakości, nowe rozwiązania” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W trakcie konferencji 

zaprezentowano działania Miasta i Gminy Serock składające się na politykę senioralną, w tym 

m.in. gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki, 

współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów, programy 

zdrowotne, komunikację publiczną, powołanie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock, Klub 

Aktywności Społecznej, 

•  „ Opracowano dokumentację projektową systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta                    

i Gminy Serock, 

• wszczęto postępowanie przetargowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 

dla Miasta i Gminy Serock w 2017r., 

• trwa realizacja zamówienia w trybie „zapytanie o cenę: zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy                    

w Serocku w 2017r. zakup art. czystości dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 

• na 2017 rok zarezerwowano już 40 ślubów cywilnych w plenerze oraz około 30 ślubów 

cywilnych w urzędzie. W 2016 roku sporządzono 179 aktów małżeństwa. Przez cały rok odbyły 

się 104 śluby cywilne, z czego 40 odbyło się w plenerze, 

• przygotowano 170 paczek świątecznych dla dzieci, 

• pracownicy socjalni przed świętami odwiedzają osoby starsze i samotne dostarczając żywność 

i paczki świąteczne, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem wigilii dla dzieci ze świetlic środowiskowych                 

i współorganizatorem  wigilii dla seniorów oraz wigilii na Rynku, 

• dokonano doposażenia w meble Klubu Aktywności Społecznej, 

• Kierownik OPS uczestniczyła w pracach nad Programem Strategii dla Seniorów, 

• gmina podpisała aneks dotyczący przedłużenia terminu pilotażowego programu 

prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju odnośnie płatności poprzez terminal do 

31.03.2017r., 

• złożono do US w Legionowie korekty deklaracji VAT za okres od I/2012r. do VI/2016r. odnośnie 

centralizacji i odzyskiwania podatku VAT przez gminę, 
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• wybrano Agenta emisji obligacji komunalnych, którym został Bank Pekao S.A.,                               

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, 

• rozliczono IV ratę podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz dokonano obowiązkowej wpłaty składki do Mazowieckiej Izby Rolnej od kwoty przyjętego 

podatku rolnego, 

• dokonano zmian organizacyjnych w zakresie wymiaru, księgowości i windykacji podatków                          

i opłat lokalnych, 

• przygotowano programy finansowo - księgowe i wymiarowe do uruchomienia aplikacji 

powiadamiania podatników poprzez system SMS o należnościach i zaległościach podatkowych, 

• przygotowano systemy wymiarowe do inwentaryzacji za 2016 rok stanu należności 

podatkowych, 

• Gmina Serock złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2017r. 

zajęć nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. Programem będzie objętych 223 

dzieci, dla każdego ucznia przewidziano 20 godzin nauki pływania, zajęcia odbywać się będą na 

basenach w Stanisławowie Pierwszym w gm. Nieporęt oraz w hotelu Warszawianka                                 

w Jachrance.  Program będzie bezpłatny dla ucznia i będzie stanowił kontynuację nauki 

pływania klas III rozpoczętą przez Miasto i Gminę Serock w 2016r.,     

• wystawiono mandaty - 9 szt. na sumę 650 zł.: wykroczenia w ruchu drogowym – 2 szt. na sumę 

200 zł. porządkowe – 6 szt. na sumę 450 zł (3 – zaśmiecanie, 3 – parkowanie na pasie zieleni, 

1 – spalanie odpadów), 

• skierowano wnioski do sądu: 3 wnioski z art. 43 Ustawy i 2 z art. 145 kw, do dnia 15.12. br 

otrzymano z Sądu 2 odpisy wyroków skazujących w sprawie skierowanych wniosków. 

• przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem –104 szt.: drogowe 34 szt., porządkowe 

58 szt., przeciwko urządzeniom użytku publicznego 19 szt., spożywanie alkoholu w miejscu 

publicznym 5 szt., 

• działania Staży Miejskiej: spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, 

uruchamiania awaryjne pojazdów przy pomocy urządzenia rozruchowego, kontrole pieców na 

terenie gminy pod kątem wypalania odpadów, 

• 01.12.2016 – zorganizowano wyjazd dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały do telewizji na 

plan programu telewizyjnego dla dzieci „Domisie”, który reżyseruje Tomasz Gęsikowski,   

• 02.12.2016 – zorganizowano Mikołajki dla dzieci. Spektakl „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”. 

Na zakończenie wizyta św. Mikołaja, który rozdał wszystkim dzieciom cukierki i kolorowankę,  

• 03.12.2016 – zorganizowano Mikołajkowy pokaz filmowy. Prezentacja filmów „Artur ratuje 

gwiazdkę” dla dzieci i film familijny „Uwolnić Mikołaja” wyświetlany dla całych rodzin. Na 

zakończenie każdego filmu uczestnicy otrzymali czekoladę i książkę, 

• 08.12.2016 – zorganizowano spotkanie z książką. Spotkanie z Piotrem Mackowiakiem 

wydawcą Dream Books. Rozmowy o książce „Carry Fisher - Księżniczka po przejściach”                    

(Carrie Fisher – odtwórczyni  jednej z głównych ról bohaterki Gwiezdnych Wojen – księżniczki 

Lei. Dodatkowo zaproszono grupę rekonstrukcyjną SWAT oraz zorganizowano konkursy 

dotyczące gwiezdnej sagi, które poprowadził Klub Kameleon, 

• 10.12.2016 – zorganizowano cykliczne zajęcia dla amatorów fotografii Fotokurs i dla 

pasjonatów fotografii FotoKlub. Oraz zajęcia plastyczne dla dorosłych, podczas których 

wykonywano świąteczne lampiony,  

• 14.12.2016 – zorganizowano występ „Kantyczek” podczas wigilii dla kombatantów w Ośrodku 

Wypoczynkowym Eksploris, 

• 15.12.2016 – zorganizowano występ „Kantyczek” podczas wigilii dla przedsiębiorców w 

Urzędzie Miasta Serock, 
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• 16.12.2016 – zorganizowano występ InCanto podczas wigilii dla seniorów w Ośrodku 

Wypoczynkowym Eksploris, 

• 16.12.2016 – użyczono salę widowiskowej na wigilię organizowaną przez Ośrodek Sportu                         

i Rekreacji, z wystąpieniem „Kantyczek", 

• 18.12.2016 – XXI Spotkanie Wigilijne na Serockim Rynku. Wspólne kolędowanie z Chórem 

Cantores Adalberti. Na zakończenie wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu 

Plastycznego „Motyw Bożonarodzeniowy”, 

• w ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMiG w Serocku prezentowana była 

wystawa „Serock w starej fotografii”, towarzysząca w dniu 22 listopada Konferencji naukowo-

historycznej „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”, której celem było zwrócenie uwagi 

opinii publicznej na historię naszego miasta i gminy oraz zbliżający się jubileusz 600-lecia 

nadania Serockowi praw miejskich, 

• w dniach 6 i 7 grudnia realizowano z udziałem Pana Burmistrza materiały filmowe dla TVP3 

Warszawa. Dziennikarzy Kuriera interesowały wiadomości dotyczące historii patronatu św. 

Wojciecha, oraz przykładów jego funkcjonowania obecnie w przestrzeni publicznej; natomiast 

realizatorów audycji „Wieści z Mazowsza” interesowały liczne realizacje projektów z udziałem 

funduszy unijnych oraz przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 600-lecia… 

• wydany został kalendarz Miasta i Gminy Serock na jubileuszowy rok 2017 –  zostały w nim 

ukazane znane fragmenty miasta w historycznym i współczesnym ujęciu  

• spośród wielu materiałów promujących 600-lecie nadania Serockowi praw miejskich, 

zaproponowano mieszkańcom gminy kilka wzorów naklejek promujących to niezwykłe 

wydarzenie. Są one do odbioru w ref. Komunikacji Społecznej, 

• w czwartek 8 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                           

w Serocku rozegrano III Mikołajkowy Turniej Koszykówki. W turnieju wzięło udział dziewięć 

drużyn: chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych w Serocku i Zegrzu. Ze względu na spore 

zainteresowanie turniejem, drużyny podzielono na dwie grupy. Następnie rywalizowano o 

poszczególne miejsca. Drużyny z miejsc 4 z poszczególnych grup zagrały mecz o 7 miejsce; z 

miejsc 3 o 5 miejsce, z miejsc 2 o 3 miejsce, a wygrani z poszczególnych grup zagrali w finale.  
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• wyniku zawziętej, lecz przebiegającej w duchu fair play rywalizacji miejsca na podium 
turnieju mikołajkowego zajęły następujące drużyny: 

- I miejsce: Dybek Team 

- II miejsce: KK Zegrze 

- III miejsce: Dzikshui BC 

Zwycięscy otrzymali puchar, medale i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy słodkie upominki. 
Dzięki zaangażowaniu trenera Włodzimierza Meliona, nauczycieli: Pani Barbary Klik i Pani 
Katarzyny Tulin oraz Rafała Segieta III Mikołajkowy Turniej Koszykówki okazał się rekordowy, 
biorąc pod uwagę frekwencję. Oby tak dalej !  
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• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zaprasza do udziału w zajęciach tanecznych 
zumba fitness. Zachęcamy do udziału w zajęciach szczególnie nowe osoby, ktore 
chciałyby dołączyć do sekcji Fitness lub Klubu Chudnijmy Razem ! Zajęcia odbędą się 

w dniach 23 i 30 grudnia od godziny 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Serocku.  Wstęp na zajęciach kosztuje 11 zł - płatność bezpośrednio 
przed zajęciami u instruktora Klubu Chudnijmy Razem.Wstęp wolny dla uczestniczek 
zajęć Fitness i Klubu "Chudnijmy Razem" (po okazaniu dowodu wpłaty za zajęcia - 
przelew, Kp). Zajęcia poprowadzi instruktor: Ewelina Szemplińska. 
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TABELA IV LIGI TENISA STOŁOWEGO 

  Drużyna M Pkt   

1.  TG SOKÓŁ I Brwinów  7 12 54:26 

2.  KU AZS SGH Warszawa  7 9 51:33 

3.  GKS WKRA Sochocin  7 9 46:35 

4.  KS Wąsewo  6 8 40:27 

5.  UKS ALFA Gostynin  6 8 36:26 

6.  GUKS ORZEŁ II Siedlin  7 8 45:43 

7.  TS Ciechanów  6 7 40:26 

8.  UKS II Sanniki  6 7 44:33 

9.  KS SOKÓŁ I Serock  6 6 32:37 

10.  LUKS RZEKUNIANKA Rzekuń  7 4 33:46 

11.  SCKiS HALS WADWICZ-M Warszawa  6 0 11:52 

12.  ŻBIK Nasielsk  7 0 13:61 

 

 


