
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

1 Posiedzenie w dniu 16 maja 2019 
Obrady rozpoczqto 16 maja 20 19 o godz. 15:00, a zakonczono o godz. 16: 1 1 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial 5 czlonkow 

Obecni: 

I. 
2. D-'---"-':--...-'.- 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. Slawomir Osiwala 
5. Aneta Rogucka 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Krzysaof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli t a k e  : 

1. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy Serock 
2. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock 

1. Ohvarcie posiedzenia i przedstawienie p o r q d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski otworzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych, 
poinformowal, ze w komisji bierze udzial 5 czlonk6w. 

2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sposobu oraz wysokoici naliczania stawki oplaty za odpady 
zbierane selektywnie. 

Sekretarz Rafal Karpinski przedstawil treSC pisma przekazanego przez Wojewodq, wyjaSni1, ze treSC 
wskazuje, ie jest to wniosek i tak bedzie rozpatrywany. Wnioskujqcy w piimie proszq o wyjahienie, 
dlaczego m u s q  placiC za odpady biodegradowalne skoro zagospodarowujq je we wlasnym zakresie, 
w ten spodb, ze posiadajq kompostownik. Pan Sekretarz wyjaSnil, i e  naleiy pochwaliC mieszkanc6w, 
za kompostowanie we wlasnym zakresie, ale na dzien dzisiejszy nie moiliwoSci aby zwolniC ich 
z oplaty. Dla domk6w letniskowych obowir)zuje oplata ryczaltowa i zostala wprowadzona uchwalq 
Rady Miejskiej Nr 208 z dnia 26 maja 201 6 roku, oplata ryczaltowa obowiqzuje za caly rok, 
w grudniu 2018 roku podniesiono oplaty ze 120 zl za rok do 240 zl za rok i nie mozliwoSci negocjacji 
tej stawki. 

Radny Slawomir Osiwala wskazal, i e  Burmistrz moie zwalniaC osoby fizyczne oraz przedsiebiorshva 
z oplat podatkowych czy innych, musi tylko raz w roku udostqpnik list? osob, kt6rym umorzono 
oplatq. Radny uwaza, ze w tym przypadku r6wniei jest taka moiliwoSC. 

Skarbnik Monika Ordak wyjainila, i e  przede wszystkim aby ubiegaC siq o umorzenie oplaty 
konieczne jest zloienie wniosku, oraz wykazanie trudnej sytuacji lub wainego interesu publicznego. 

Radny Slawomir Osiwala powiedziat, zeby zaproponowab Burmistrzowi aby udzielit ulgi 
wnioskujqcym jeSli bqdq do tego podstawy. W stanowisku komisji powinien znaleiC si? zapis, i e  



wniosek jest bezzasadny ze wzglgdu na obowiqzujqcq uchwalg. Ponadto radny zauwaiyl, ze spodb 
optaty lyczaltowej jest sprawiedliwy dla wszystkich dzialkowiczbw, bo nie da sig tego kontrolowaC 
przez jaki czas sq konkretne osoby q na dzialce. Zdaniem radnego Slawomira Osiwaty 
w uzasadnieniu powinna znaleiC sig infonnacja, te Komisja rekomenduje rozwakenie przez 
Burmistrza indywidualnego rozpabzenia sprawy. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy jest motliwoSC sprawdzenia czy faktycznie Ci Panstwo 
zagospodarowujq odpady zielone samodzielnie. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, te nie mozliwoSci skontrolowania kto jakie odpady wystawia, 
poniewat czgsto uliczki sq zbyt wqskie dla Smieciarki i dzialkowicze wynosq worki do gl6wnej 
drogi. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal czy wnioskujqcy przychodzili do Burmistrza i prosili o rozwimie  
tej sprawy. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  na pewno nie byli, poniewd wtedy bylaby ich sprawa 
rozpatrywana indywidualnie. 

Przewodnicqcy Komisji zapytal jaka jest iloSC os6b objgtych czy to wynika z deklaracji. 

Skarbnik Monika Ordak od~owiedziala. te wnika to z deklaracii i ieSli chodzi o mieszka1ic6w stakch - - 
jest to 13,s tys. osbb, kt6re segregujq i prawie 400, kt6re nie segregowaly, a mieszkahcy sezonowi, 
ponad 2,7 tys. o d b  zlooiylo deklaracjq, t e  segregujq, oraz 117 deklaracji os6b, kt6re nie segregowaly. 
Dokladne dane zawarte sq sprawozdaniu. 

Radny Slawomir Osiwata zapytal jak deklaracje skladajq oSrodki wypoczynkowe. 

Skarbnik Monika Ordak wyjaSnila, t e  to sq prredsiqbiorcy i oni nie skladajq deklaracji, oni podpisujq 
umowy indywidualne z wybranym przez siebie wykonawcq, nie mogq mieC umowy z gminq. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytai czy Burmistrz mote umo& zalegloSC czy 
optaty w trakcie. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziata, ie zalegloSC, optatg po tenninie. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal jakie sq kary jeSli kt06 prowadzi dzialalnoa 
a wnosi oplaty za osobq fizycznq. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziata, te mandat maksymalna wysokoSC to 500 zl. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zaproponowat aby w stanowisku Komisji znalazla siq 
infonnacja, ie podjgta uchwala obowiqzuje na terenie calej gminy i dotyczy wszystkich nieruchomo6ci 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednak bioqc pod uwagg zawarte we 
wniosku opisane okolicmoSci sugemjqce o trudnej sytuacji materialnej i bytowej wnioskujqcych, 
Komisja rekomenduje mzwatenie indywidualnego rozpatrzenia sprawy. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysaof Zakolski poddal po giosowanie zaproponowane stanowisko. 
Stanowisko uzyskalo pozytywnq opinie 5 glosami za (radni glosowali poprzez podniesienie qki). 

3. Przyjqcie protokolu z popnedniego posiedzenia. 

Protokd zostal przyjety bez uwag. 



4. Sprawy r6tne. 

Radny Slawomir Osiwala zapytal jakie gmina ma zaciqgniqte zobowiqzania finansowe opr6cz 
kredyt6w, obligacji poiyczek. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ie nie ma iadnych innych zobowiqzazali. 

Radny Slawomir Osiwala poinformowal, ie ztoiy na rqce Przewodnicqcego interpelacjq dotycqcg 
Scie2ki krajomawcw-dydaktycznej przez Jadwisin. 

Radny Wieslaw Winnicki zapyta4 czy wycinkq drzew przy zaporze w Dqbern finansowala gmina. 

Sekretarz Rafal Karpifiski wyjainil, trzeba sprawdzib tq informacjq. 

Radny Slawomir Osiwala poprosil o usuniecie karb po Sciqtych dnew przy ul. Groszkowskiego 
w Zegrzu. 

5.Zako6ezenie posiedzenia. 

W mi&u z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zakonczyl 
posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji. 

Przewodnicqcy 
cj i 

Przygotowala: Paulina Kop 

PRygMowam prry grogramu 6-ja PI 


