
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

2 Posiedzenie w dniu 2 1 grudnia 2018 
Obrady rozpocqto 21 grudnia 2018 o godz. 13:00, a zakonczono o godz. 14:53 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqko udzial5 czlonk6w. 

Obecni: 

2. Botena Kalinowska 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. Slawomir Osiwala 
5. - 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takie : 

1. J6zef Zajqc - Zastqpca Bunnistrza Miasta i Gminy 
2. Tadeusz Kanownik- Sekretan Miasta i Gminy 
3. Rafal Karpinski - Kierownik Referatu RMP 
4. Anita Kubalska - Kierownik Referatu AG 
5. Adam Kzremihski - Kierownik R e f e m  ZKOC 
6. Leszek Blachnio - Dyrektor MGZW 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjecie porzqdku obrad. 

Pmwodnicqcy zaproponowal zamiane punkt6w w porqdku obrad oraz dodatkowo wprowadzenie 
punktu: Rozpahzenie petycji w sprawie Lokalnej Komunikacji Autobusowej. 

Glosowano wniosek w sorawie: 
Otwarcie posiedzenia i przyjvie p o p d k u  obrad.- zmiana, plus dodatkowy punkt. 

Wvniki elosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (5) 
Botena Kalinowska, Teresa Krzyczkowska, Slawomir Osiwala, Wieslaw Wimicki, Knysaof  
Zakolski 
NIEOBECNl(2) 
Krzysaof Bofikowski, Aneta Rogucka 

Po orze~losowanei zmianie porzadek wv~ladal nasteouiaco: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie p o q d k u  obrad. 



2. Rozpatrzenie petycji w sprawie przebudowy starego azbestowego wodociqgu doprowadzajqcego 
wode do Sdectw Debinki. Marvnino. Karolino. 
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie wyeliminowania problemu z halasem poprzez ograniczenie 
u&tkowania strzelnicy do broni pneumatvcznei lub iei likwidacia. 
4. ~ o z ~ a t r z e n i e  petycji w sprawk ~okalnkj  ~okuniicicj i  ~utob;sowej. 
5. Rozpatrzenie petycji w sprawie dyZur6w radnych. 
6. Rozpatrzenie petycji o udostqpnienie informacji o dyiurach i kontaktach do radnych Miasta i 
Gminy Serock. 
7. Sprawy r6he.  
8. Zakonczenie posiedzenia. 

2. Rozpatmnie  petycji w sprawie pmbudowy starego azbestowego wodociqgu 
doprowadzajqcego wodq d o  Solectw Debinki, Marynino, Karolino. 

Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc przedstawil treSC petycji, wyjdnit te termin na rozpatrzenie petycji 
wynosi 3 miesiqce. Nastqpnie Dyrektor MGZW Leszek Blachnio wyjainit, te wodociqg o kt6rym 
mowa wybudowany jest w latach 7Otych. Wodociqg azbestowy ma to do siebie, te jest chropowaty i 
zarasta, woda niesie ze sobq r6inego rodzaju tlenki i one osadzajq sie, z tego powodu ze Srednicy 80 
robi siq 60 mm., to nie ciinienie jest za male. Rozumiejqc jednak problem z inicjatywy Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock przedlohny zostat Radzie Miejskiej w Serocku projekt Uchwaly w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji g m i ~ y c h  urqdzeh wodociggowych na lata 2018 - 2023. 
Rada Miejska w Serocku w dniu 25.06.2018 podjqla Uchwalq Nr 506/XLVI/2018 przyjmujgc w y k j  
wymieniony plan. W tym akcie prawa miejscowego zostaly wymienione najwainiejsze inwestycje 
wodociqgowe wraz z terminami ich wykonania. Pod pozycjq 5 wajduje sie zadanie pod nazwq: 
,,Wykonanie projektu i budowa magistrali wodociqgowej w Serocku ul. Zytnia oraz w Maryninie i 
Karolinie" z terminem wykonania do 2022 roku. Po zakohczeniu tej inwestycji motliwa bedzie 
przebudowa wodociggu we wsi Debinki. Zadanie to jest wpisane pod pozycjq 1 1  jako ,,wykonanie 
projektu i magistrali wodociqgu przez wieS Dqbinki". Termin wykonania ww. inwestycji to lata 2021- 
2023. JeSli chodzi o jakoiC wody nie ma tadnych dowod6w naukowych, t e  woda dostarczana mrami 
azbestowymi jest zlej jakoici. Taki wodociqg jest trudny w hydraulicznej eksploatacji, ale woda 
docierajqca do odbiorc6w nie odbiega od norm. 

Radny Slawomir Osiwaia zaproponowal, aby do katdej skargi, petycji czy wniosku, kt6re wplyngl do 
Rady Miejskiej ddqczone bylo r6wniet pisemne stanowiska Burmistrza, ulatwiloby to prace komisji. 
Ponadto radny zapytat czy byly przeprowadzane badania wody. 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio odpowiedzial, 2.e w Dqbinkach nie bylo. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, te w treici petycji byla mowa o tym, te mieszkancy tych 
sdectw nie otrzymuji) zg6d na podlqczenie do sieci wodociqgowych. 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio odpowiedzial, te jeSli kt06 wystqpi o przylqcze to jest taka 
motliwoSC, jeili jest to przytqcze do 30 metr6w. JeSli kt04 ma dzialke pig@ czy sz6st;h to trzeba 
wybudowaC wodociqg, nie dostanie zgody. Stacja wodociqgowa Dqbinki ubzymywana jest tylko 
dlatego, te Wierzbica w sezonie letnim nie bytaby wstanie zaopatnyC w wodq tych miejscowoSci. 
Dyrektor powiedzial, 2e bdz ie  przeprowadzana modernizacja gminnych urqdzeti wodociqgowych w 
planie jest mwniet przebudowa wodociggu w Dqbinkach. 

3. Rozpatmnie  petycji w sprawie wyeliminowania problemu z halasem p o p m z  ograniczenie 
W k o w a n i a  s tmlnicy do broni pneumatycznej lub jej likwidacja. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Knemitiski wyjdnil, te kompetencje w6jta, burmistrza w zakresie 
funkcjonowania strzelnic ograniczajq siq wylqcznie do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, 
okreilajqcego zasady bezpieczelistwa na obiekcie. Nie ma koniecnoSci uzyskania zgody na 
prowadzenie sbzelnicy. Odnosqc siq do kwestii halasu powstajqcego w trakcie strzelania Kierownik 



Referatu ZKOC wyjainii, ie w6jf burmishz w trakcie prowadzenia postqpowania administracyjnego 
w sorawie zatwierdzenia rermlaminu strzelnicv, nie oosiada mokliwobi ocenv soehienia krvteri6w 
och;ony Srodowiska okreSl;nych rozporzqdzAem Minima Srodowiska z dn:a 4 kwietnia f004 r. w 
sprawie wymagan w zakresie ochrony Srodowiska dotycqcych budowy i utytkowania strzelnic 
Stosowane badania stwierdzajqce spetnienie wymog6w okreSlonych w rozporzqdzeniu Ministra 
Srodowiska przeprowadzane sq przez wlaiciwe organy ochrony Srodowiska. W dniu 1 I lipca 2018 r. 
do Towamstwa Strzeleckieeo ..Bellonan zostalo skierowane oismo z oroiba o orzeorowadzenie - .. . . 
stosownyci badah. W kwestii bezpieczehstwa teren6w w p ~ b i i t ~  sGlnicy ~ ie rownik  wyjdnil, te 
lokalizacia obiektu w wyrobisku pokopalnianym warantuie bemieczehstwo. bez nar&nia @cia i 
zdrowia osdb postronnich.  ere" wok& strzeinici wstal &rodiony, uniemokliwiajqc w ten & d b  
wtargnivie os6b z zewnqtrz. Strzelnica wykorzystywana jest wylqcmie pod nadzorem prowadqcego 
strzelanie, a t a b  w formie indywidualnego treningu strzeleckiego, prowadzonego przez osoby 
posiadajqce zezwolenie na posiadanie broni palnej i pneumatycznej. Na stanowiska strzeleckie i osie 
stml6w mogq wchodziC wylqcznie osoby bdqce pod nadzorem. Nie ma mokliwoSci aby pocisk 
wydostal siq poza teren. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal czy nie ma kolizji odlegloici miqdzy strzelnicq a 
zabudowaniami. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzemihski odpowiedziat, te nie ma tadnego przepisu, kt6ry 
m6wilby o odlegloSciach, rozporzqdzeniu jest mowa jedynie na jakich terenach nie motna zrobiC 
strzelnicy. 

Radny Wieslaw Winnicki powiedzial, oie byl na tym terenie i wszystko wydaje siq by6 prawidlowe i 
zgodne z zachowaniem bezpieczehstwa. 

Zastqpca B m i s t r z a  J6zef Zajqc powiedzial, te jest niezadowolenie mieszkahc6w, kt6rzy 
wystosowali r6wniet zapytania do Burmishza i nalety przemySleC jak motna to ograniczyC. 

Radny Stawomir Osiwala pcdsumowal, ze jeSli wszystkie standardy wstaly spehione, nie moina 
powiedzie~ wldcicielowi,~te nie moke tego robiC. Radny zapytal c& termy sr)siadujace ze strzelnicq 
sq terenami przeznacwnymi pod zabudowq jednorodzinnq i rekreacyjnq. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc powiedzial, te od najbliiszych zabudowah do granicy wyrobiska jest 
okdo  300 metr6w. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Knemiriski dodal, te strzelnica jest to tylko czqSC calego wyrobiska 
i prawidlowo powinno robiC siq pomiar od samej stmlnicy. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik poinformowal, te Pan Burmistrz wys$pil do Powiatowego Inspektora 
Budowlanego aby sprawdziC strzelnicq pod wzglqdem przepis6w prawa budowlanego. Inspektor 
poprosil wtaSciciela o zlooienie wyjaSnieh. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski powiedzial, ie by1 na miejscu aby oceniC halas shzelnicy 
i uwata, te przy zabudowaniach nie powinien by6 on tak bardw uci@liwy, Przewodnicqcy 
powiedzial dwniek, te nie ma mokliwobi aby pocisk m6gl wylecieC spoza terenu strzelnicy, na 
drogq. JeSli chodzi o zwierqta, kt6re rzekomo siq bojq, to na pewno q w stanie przyzwyczaiC siq do 
halasu. 

4. Rozpatmnie  petycji w sprawie Lokalnej Komunikacji Autobusowej. 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska w ramach wyjainieh powiedziala, te sytuacja komunikacyjna 
sdectwa Jadwisin nie odbiega od standard6w komunikacyinych w innych sotectwach. Kiernwnik AG 
powiedzial, te w zwizpku z budowi) wielorodzinnego budinku mie~zkaniowe~o na terenie 
miejscowoSci Jadwisin, gmina podejmie dzialania majqce na celu rozszerzenie obecnie funkcjonujqcej 



siatki pdqczeli. Planuje siq wydtutenie w formie pilotaiowej linii I i I1 ( t m .  ,,Serock pqtla") w okresie 
oddania do utytkowania nowych lokali mieszkaniowych. Podjete zostanq dzialania w celu 
zaprojektowania oraz budowy infrastmktury przystankowej na planowanym wydtuieniu we wsi 
Jadwisin. 

Radny Wieslaw Winnicki powiedzial, te mieszkancy Boleslawowa tak2e zglaszali, ie majq okdo 
1 km. do przystanku, Guty podobnie. 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska powiedziala, teby mieC SwiadomoiC, t e  katde wydtuienie 
linii wydhty talde czas przejazdu autobusu. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, 2e nie da siq uciec od problemu komunikacji, pojawi siq coraz 
wiqcej zabudowali i nie tylko domy jednomdzinne ale tez wielorodzinne. Wiele o d b  nie ma auta, a 
przystanki q daleko oddalone. Radny uwaFa, t e  jekli jest to motliwe to powinno siq uealizowaC ten 
postulat i utworzyC przystanek w Jadwisinie. 

Pnewodnicqcy Komisji Krzysaof Zakolski zapytal czy sq pomiary ilu jest faktycmie chqtnych do 
jazdy autobusem. 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska odpowiedziala, ie takie pomiary q robione na trasach, na 
kt6rych autobus jeidzi. W godzinach szczytu, czy w okresie letnim komunikacja jest wydtukana. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski podsumowal, t e  bwajq rozmowy w tej sprawie i naswpi 
pr6ba wyduenia  linii autobusowej, z pr6bq wziqcia pod uwagq r6wniet problemu Jadwisina. 

5. Rozpatnenie petycji w sprawie dyiur6w radnych. 

6. Rozpatnenie petycji o udostqpnienie informacji o dyiurach i kontaktach d o  radnych Miasta 
i Gminy Serock. 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpinski wyjaknil, ie dokument namany petycjq zostal 
potraktowany jako wniosek, poniewai, treSC przedmiotowego pisma wskazuje jednoznacznie* te 
naleg je zakwalifikowak jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia z dnia 14 czenvca 1960 r. 
Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 201 8 r. poz. 2096 ze zm.), kt6ry stanowi, i t  
przedmiotem wniosku mogq by6 w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 
praworqdnokci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduwciom, ochrony wtasnoici, lepszego 
zaspokajania potrzeb IudnoSci. Kierownik wyjdnil odnosqc siq do sformutowanego wniosku o 
udostepnienie danych kontaktowych do radnych, te adresy mailowe oraz numery telefon6w radnych 
zostanq umieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej Urqdu Miasta i Gminy Serock. Kierownik 
powiedzial, te jeSli radni kycq sobie aby mieli dytury to zostanie im udostqpnione pomieszczenie. 

Radny Slawomir Osiwala powiedzial, t e  jedynie Przewodnicqcy ma dytury i przyjecia interesant6w. 
Radny powinien na bieQco utrzymywak kontakt ze swoimi wyborcami, mieszkalicy majq dostqp do 
adresu email, czqsto r6wniet do numeru telefon6w. 

Radna Botena Kalinowska powiedziala, te w poprzedniej kadencji miala dytury przez dwa lata i 
pnez ten czas przyszla 1 osoba i by4 to majomy radnej. 

Radny Wieslaw Winnicki powiedzial, te widuje siq z ludzmi na co dzieh i prawie kazdy wie jak go 
male%. 

Przewodniczqcy Komisji zgodzil siq aby adresy mailowe oraz numery telefon6w byty udostqpniane 
mieszka~com, natomiast jeSli chodzi o dytury to katdy radny powinien podj;lC decyzjq indywidualnie. 



7. Sprawy r6ine. 
Nie zgloszono. 

8. Zakoliczenie posiedzenia. 

W zwiqzku z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski zakonczyl 
wsp6lne posiedzenie Komisji. 

Przewodnicqcy 
i Petycji 

Przygotowala: Paulina KO Lh 


