
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

7 Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2019 
Obrady rozpoczqto 16 grudnia 20 19 o go&. 14:30, a zakoliczono o godz. 1456 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzi@o udzial5 czlonk6w. 

1. 
2. - 
3. Teresa Knyczkowska 
4. Slawomir Osiwaia 
5. Aneta Rogucka 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Knysztof Zakolski 

Dodatkowo w posiedzeniu udziai wid: 

Rafal Karpihski - Sekretarz MiG Serock 

1.Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie ponqdku obrad. 
Przewodnicqcy Komisji Krrysztof Zakolski otworzyl posiedzenie komisji i przedstawil 
po-ek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porz$dku obrad. 
2. Zapoznanie siq z trekciq zlo2onej petycji. 
3. Zapoznanie siq z trehciq zlo2onego wniosku. - 
4. Sprawy r6he. 
5. Zakodczenie posiedzenia. 

DoporzqdRu obrad nie zgioszono uwag 

2. Zapoznanie siq z treiciq zlohnej petycji. 
Sekretarz Rafal Karpiriski- pmdstawil trek6 petycji, kt6ra stanowi zal+znik do 
protokoiu. Petycja &tala dootona przez paiq R' - S. , zainteresowana zwraca 
siq o dokonanie zmiana w przepisach prawa miejscowego, aby miejsca publicme 
s w e  jako parkingi przed wszystkimi Kokciolami, cmentarzami oraz szpitalami by@ 
nieodplatne oraz szpitalami byly niwdpiatne oraz postuluje aby we wszystkich 
szpitalach ceny sprzedawanych produkt6w 2ywnokiowych nie przekraczaly cen 
detalicznych obowiqzujqcych w zwyklych sklepach. Na naszym terenie nie szpitala, 
wszystkie parkingi sq og6lnodostqpne, w@ w naszej Gminie nie ma takiego 
problemu. Pozostale punkty tej petycji nie sr) w kompetencji organu samor~owego,  
zainteresowana rbwniek zaznaczyla, ke jekli petycja w cqhci jest skierowana do 
podmiotu niewlabiwego, to prosi o skierowanie do podmiotu wla4ciweg0, tj. Sejmu, 



Senatu i Prezydenta. W tym temacie deklarujemy, t e  wyilemy petycjq do organu 
wlaiciwego. 

Radni cztonkowie Komisji Skarg, Wnioskdw i Petycji zapoznali sig z treiciq petycji i i a l i ,  i e  
Rada Miejska moie rozpahywai. petycjc, tylko w zakresie zapisu punktu pienvszego a 

pozostate przestab do organu wldciwego. 
Stanowisko Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji 
W dniu 28 Iistopada 2019r. wplyncta do Rady Miejskiej w Serocku petycja od Pani R. S. m. in. 
w sprawie przepisdw prawa miejscowego w zakresie ,,aby miejsca publiczne sibqce j a b  
parkingi przed wszystkimi Kofcidami, cmentarzami oraz szpitalami by@ nieodpratne oraz 
aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produRr6w 2ywnoSciowych nie 
przekraczaty cen detalicznych obowiqzujqcych w zwykfych skdepach. 
Sprawq petycji zajmowda sig Komisja Skarg, Wnioskdw i Pewji na posiedzeniu w dniu 16 
grudnia 201 9r. Po analizie petycji shvierdzono co nastgpuje: 
Ustalanie zasad korzystania z parkingdw niesnzetonych zlokaliwwanych na terenach nie 
bg&cych drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokdci optat za parkowanie 
pojazddw nu iych parkingach na podstawie art. 4 ust. I ppkl2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1496 ze nn.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 
40 ust. 2 pRt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 
506 ze zm.) miefci sic w kompetencji clzialair gminy, z zastrzeieniem, ie  dotyczy 
nieruchomoSci bgdqcych wiasnoSciq gminy. W innym przypadku o wysoRoSci oplar 
parkingowych decyduje wwlaSciel czy zarzqdzajqcy terenem. 
W gminie Serock nie zostaty usralone strefl platnego parkowania zardwno na terenach 
bgdqcych drogami publicznymi, jak i na terenach nie bgdqcych drogami publicznymi. 
Wobec powytszego brak jest podstaw do merytorycznego rozpatrywania pnedmiotowej 
petyq'i. 
Kwestia dotyczqca cen sprzedawanych mfyMdw 2ywnoSciowych w szpitalach rdwniei nie 
le2y w gestii dzialania rady gminy, ggdyz rada nie ma kompetencji w zakresie moiliwofci 
kdaftowania cen 2ywnoJci nu rynku. Ponadto petycja w lym zakresie nie jest uzasadniona 
gdyt na terenie Miasfa i Gminy Serock nie jest usytuowany szpital. Wobec tego w tej kwesfii 
r6wniet brak jest podstaw do merytorycznego rozpahywania przedmiotowej petycji. 

3. Zapomanie s i ~  z treicir) zlokonego wniosku. 
Sekretarz Rafa1 KarpiAski pnedstawii treS6 wniosku, kt6ry stanowi zaiqcznik do 
protokoiu. W dniu 9 grudnia 2019 Pan A ' 3. . zI0@1 wniosek o powolanie 
Rady OSwiatowej, uzasadniajqc, 2e ze wzglgu na olbrzymie znaczenie edukacji 
szkolnej zarbwno jako etapu rozwoju dzieci, jak i znacqcej pozycji w budkcie 
Gminy Serock niezbdne jest powdanie organu konsultacyjnego, kt6ry kdzie 
zajmowai siq badaniem potneb ~Swiatowych na terenie gminy, jak r6wniet 
przygotowaniem projekt6w ich zaspokajania. Rada b@zie opiniowaia zar6wno 
projekty b u h t u  miasta w c q k i  dotycqcej wydatk6w na oiwiae, jak i projekty sieci 
szk6i i pladwek oraz projekty prawa miejscowego wydawanych w sprawach oiwiaty. 
Zadaniem Rady bqdzie W wypracowanie oraz opiniowanie projekt6w zmian 
sttukturalnych w sferze oiwiaty. Poszerzenie spdecznej reprezentacji w zakresie 
opiniowania i wnioskowania wzwoli na lepsze zrozumienie i uwzalednienie 
&mzeb zar6wno uczn i6w( r~~zen towa~ch  przez rodzic6w), jaki iauczycieli 

pracujqcych w pladwkach oiwiatowych podlegiych gminie, jak i znajdujqcych siq na 
jej terenie a zacqdzanych przez inne ogniwa szczebli samocqdu terytorialnego. 



Pozwoli td& na wypmwanie najbardziej efektywnych rozwiqzah pod wzglqdem 
osiqganych rezultatbw, jak ponoszonych nakladbw. 

Radni cztonhwie Komisji Skarg, Wnioskdw i Pelycji PO zapoznaniu siq z tematykq 
wniosku uznali, t e  wniosek nale.typrzesia6 do roqatrzenia do wtakiwej Komisji 
Rady- Komisji Kultury, OOSwlaty i Sportu 

Ciosowano w s~rawie: 
P r z e W e  wniosku do Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu. 

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

Wvniki imienne: 
( 5 )  

Teresa Krzyczkowska, Stawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Wieslaw W i c k i ,  
Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Bohkowski, Bo&m Kalinowska 

4. Sprawy r62ne. 

Nie zgloszono 

5. Zakohczenie posiedzenia. 
Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski stwierdzil wyczerpanie po-dku obrad i 
zamknql posiedzenie komisji 

Przewodnicqcy Komisji Skarg, 

w Serocku 


