
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Protokół nr 2/2019 

3 Posiedzenie w dniu 20 listopada 2019  

Obrady rozpoczęto 20 listopada 2019 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:58 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Marek Biliński 

2. Teresa Krzyczkowska 

3. Józef Lutomirski  

4. Jarosław Krzysztof Pielach 

5. Włodzimierz Skośkiewicz 

6. Wiesław Winnicki 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Marek Bąbolski – Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

3. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy  

4. Jakub Szymański – Kierownik Referatu GP 

5. Agnieszka Kalińska – Kierownik Referatu PW 

6. Katarzyna Szmyt – Kierownik Referatu OŚRiL 

7. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK 

8. Leszek Błachnio – Dyrektor MGZW 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Skośkiewicz otworzył posiedzenie, powitał wszystkich 

zebranych, poinformował, że w komisji bierze udział 5 członków.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie zgłoszono zastrzeżeń. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 

na lata 2020-2034. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020. 

4. 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. 

5. 2) Dział 600 – Transport i łączność. 

6. 3) Dział 710 – Działalność usługowa. 

7. 4) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

8. 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

10. Sprawy rożne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 



2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Serock na lata 2020-2034. 

 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock 

na rok 2020. 

 

Projekty uchwał przedstawił Burmistrz Artur Borkowski informację o wysokości dochodów i 

wydatków uzupełniła Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Ordak. 

Radny Wiesław Winnicki zapytał czy 13 mln.zł.  na inwestycję to są pieniądze gminy czy z 

dotacji. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że są to w większości środki własne, jedynie 46 tys. 

zł. to środki unijne. 

Radny Wiesław Winnicki zapytał również czy umowa za gospodarowanie odpadmi będzie 

podpisana na cały rok. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że umowa jest już podpisana na cały 2020 

rok. 

Radny Marek Biliński zapytał jak będzie wyglądała deklaracja, że ktoś posiada 

kompostownik. 

Kierownik Referatu OŚRiL Katarzyna Szmyt odpowiedziała, że jest przygotowany projekt 

uchwały i w wzór deklaracji będzie w załączniku. Deklaracja będzie dotyczyła tylko 

mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych. Każdy kto kompostuje musi sam dopilnować 

złożenie nowej deklaracji, będzie ona dostępna na naszej stronie internetowej. 

Skarbnik Monika Ordak powiedziała, że będą wysyłane do mieszkańców zawiadomienia o 

zmianie stawki podatku i wtedy można do pisma dołączyć też deklarację. 

Radny Marek Biliński zapytał czy będzie dotyczyło to też gospodarstw rolnych. 

Kierownik Referatu OŚRiL odpowiedziała, że w przepisach nie jest jasno określone co jest 

kompostownikiem, dlatego równie dobrze może być nim pryzma, pojemnik drewniany czy 

plastikowy, jest tu dowolność. 

Z-ca Burmistrza dodał, że od stycznia będą prowadzone kontrole przez Referat OŚRiL. 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Skośkiewicz zapytał czy skoro i tak jest robiona 

podwyżka czy nie lepiej podnieść na 28 zł., a przynajmniej by się pokrywało. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że zaproponowano 26 zł, już jedna podwyżka była, 

ale nie będzie oponował, jeśli Państwo radni zdecydują inaczej, Burmistrz powiedział, że nie 

wie czy 28 zł. byłoby wystarczające, należałoby zrobić szacunek. 

Przewodniczący Komisji zapytał ponadto czy mieszkańcy bloków, którzy nie mają 

możliwości kompostowania będą płacić tak samo. 



Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że z tej decyzji trzeba będzie wyciągnąć wnioski 

dopiero po pewnym czasie. Sąsiednie gminy również stosują taki system. Burmistrz 

powiedział, że nie ma rozwiązań, które wszystkich by satysfakcjonowały.  

Radny Marek Biliński powiedział, że duże ilości odpadów biodegradowalnych generują 

działkowicze mieszkający w lesie. 

Przewodniczący Komisji poprosił o podpowiedź co robić z gałęziami, palić nie można, do 

biodegradowalnych też bardzo. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że będą szukane rozwiązania, na razie można 

spróbować odwieźć na PSZOK. 

Radny Marek Biliński zapytał o 1,8 mln. zł. na kanalizację Borowa Góra – Jachranka, co 

dokładnie będzie zrobione w ramach tego zadania. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że najpierw będzie robiona Jachranka ul. 

Jasna, to będzie pierwszy etap, robiona będzie kanalizacja z przepompownią. 

Przewodniczący Komisji zapytał na kiedy planowane jest poszerzenie ul. Radziwiłłów w 

Ludwinowie Zegrzyńskim i budowę placu zabaw. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest nieruchomość, którą należy uprzątnąć, jest 

tam budynek do zagospodarowania. Jeśli chodzi o ul. Radziwiłłów to trzeba by robić 

wywłaszczenia, aby ją poszerzyć. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że sołectwo przeznaczyło pieniądze z funduszu 

sołeckiego na budowę placu zabaw, ale nie da się tej inwestycji zrealizować od razu, najpierw 

dokumentacja projektowa, a trzeba pamiętać, że plac zabaw musi być oddalony od drogi 

minimum 10 metrów co może być problematyczne na tym terenie, trzeba będzie pewnie 

przenieść plac zabaw do tyłu za budynek. 

Przewodniczący Komisji zapytał również czy działają już kamery na placu zabaw w Borowej 

Górze. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że działają a nadzór nad nimi ma Straż 

Miejska. 

Radna Teresa Krzyczkowska zapytała, czy jest w planie przebudowa odcinka wodociągowego 

w Szadkach 

Dyrektor MGZW Leszek Błachnio nie ma takich nacisków, aby to przebudować, ciśnienie 

jest dobre, jest tam 9 posesji, które spokojnie ten wodociąg zabezpiecza, jeśli będzie taka 

potrzeba, że będą tam rozbudowy i podziały działek w stronę Serocka, to będzie musiał być 

rozbudowany, na dzień dzisiejszy nie ma celowości przebudowy. 

Radny Wiesław Winnicki zapytał jakie są przychody do budżetu z tytułu łowiectwa. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że otrzymujemy 1.598 zł., większość kwoty od kół 

łowieckich wpływa do powiatu. 



Burmistrz Artur Borkowski odniósł się do działu 600 – transport i łączność, powiedział, że 

gmina stara się rozwijać sieć, zmieniany jest lokalny układ jednej linii, która krąży po całej 

gminie, będzie ona rozbita na dwie linie z dwoma pętlami, jedna będzie obejmowała część 

północną a druga południową część, kierunek Jadwisina w kierunku Dębego, dodatkowo od 1 

stycznia 2020r. autobus będzie zajeżdżał do Jadwisina. Linia powiatowa, będzie zajeżdżała do 

Starostwa Powiatowego w Legionowie. Burmistrz poinformował, że planowane jest 

wprowadzenie od stycznia karty serocczanina i jest zamysł, aby dla posiadaczy karty 

komunikacja była bezpłatna. 

Przewodniczący Komisji zapytał jeszcze odnośnie odpadów czy ktoś kto kompostuje może 

również wystawiać odpady bio. 

Kierownik K. Szmyt odpowiedziała, że jest możliwość zapisu w regulaminie, który 

zabraniałby wystawiania takich odpadów, ale w to miejsce i tak mógłby przywozić na 

PSZOK, taki regulamin został przygotowany i wysłany do opinii. 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Skośkiewicz poprosił, aby skontrolować stan wody w 

Borowej Gorze, ponieważ często leci z kranu woda żółta. 

Dyrektor MGZW Leszek Błachnio odpowiedział, że woda w Borowej Gorze tak jak w 

Jadwisinie jest wodą bezpośrednio z ze studni, w Jadwisinie jest studnia sieć a w Borowej 

Górze jest zbiornik wyrównawczy, ale nie ma uzdatnienia. W Jadwisinie został w tym roku 

zastosowany preparat, czyli chemiczne uzdatnienie wody idzie przez pewną dawkę i pompę 

dozującą. Ten kolor, który jest, to są tlenki żelaza, które się osadzają. Woda jednak spełnia 

parametry i może być taka dostarczana. Na dzień dzisiejszy jest zgoda z sanepidu na użycie 

tego preparatu na dwóch stacjach tam, gdzie woda nie jest uzdatniana, czyli Borowa Góra i na 

ul. Pułtuskiej w Serocku. Dyrektor dodał, że woda w Borowej Górze jest jedną z lepszych 

wód. 

Radna Teresa Krzyczkowska powiedziała, że w Skubiance jest zrzut ścieków i jedno 

stanowisko jest nieczynne przez co jest duża kolejka samochodów opróżniających 

nieczystości. 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że temat jest znany i już zostały poczynione kroki 

aby ten problem rozwiązać. Z uzyskanych informacji wiadomo, że była tam awaria z winy 

człowieka i starają się o odszkodowanie.    

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Serock na lata 2020-2034.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marek Biliński, Teresa Krzyczkowska, Jarosław Krzysztof Pielach, Włodzimierz 

Skośkiewicz, Wiesław Winnicki 

NIEOBECNI (1) 

Józef Lutomirski  



 

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 

2020.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marek Biliński, Teresa Krzyczkowska, Jarosław Krzysztof Pielach, Włodzimierz 

Skośkiewicz, Wiesław Winnicki 

NIEOBECNI (1) 

Józef Lutomirski  

 

9. Przyjecie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

 

Protokoły z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte bez uwag. 

 

10. Sprawy rożne. 

 

Radny Krzysztof Pielach zapytał o prace na ul. Książęcej w Jadwisinie. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że umowa jest podpisana z wykonawcą, na 

razie rozmowy stanęły, ponieważ wykonawca sprawdza dokumentację. Poszło do niego 

wezwanie o przyspieszenie terminu prac, gdyż zgodnie z umową do końca roku ma wykonać 

wszelkie roboty budowlane, po tym terminie będzie musiał obniżyć wartość zamówienia. 

Radny Marek Biliński zapytał, jak wygląda sprawa mostu w Wierzbicy. 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy termin oddania mostu 

do użytku jest podtrzymany. 

 

 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Włodzimierz Skośkiewicz 

zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

 

 

  

Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Przestrzennej 

 

Włodzimierz Skośkiewicz 



  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


