
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Protokół nr 6/2020 

5 Posiedzenie w dniu 13 lipca 2020  

Obrady rozpoczęto 13 lipca 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:50 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych. 

Obecni: 

1. Krzysztof Bońkowski 

2. Bożena Kalinowska 

3. Teresa Krzyczkowska 

4. Sławomir Osiwała 

5. Aneta Rogucka 

6. Wiesław Winnicki 

7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji wzięli udział także: 

1. Adam Krzemiński – Kierownik Referatu ZKiOC / Komendant Straży Miejskiej 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski otworzył posiedzenie komisji i przedstawił porządek 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie pisma dotyczącego skargi w obronie dobra wspólnego mieszkańców. 

3. Sprawy różne. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Głosowano w sprawie: 

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Bożena Kalinowska, Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Teresa Krzyczkowska 

 

 

 

 

2. Rozpatrzenie pisma dotyczącego skargi w obronie dobra wspólnego mieszkańców. 

 

Kierownik Referatu ZKiOC / Komendant Straży Miejskiej Adam Krzemiński przedstawił treść skargi, 

która dotyczy patologicznych sytuacji, które mają mieć miejsce przy sklepie na ul. Pogodnej w Stasim 

Lesie, z treści pisma wynika, że takiego problemu nie ma przy sklepie Groszek przy ul. Nasielskiej, co 

zdaniem Komendanta jest zupełnie odwrotnie.  Z pisma można również odczytać, że mieszkańcy 



obawiają się o siebie, o dzieci, o domy, że są zaczepiani przez pijanych, że policja ani Straż Miejska 

nie przyjeżdża. Odnosząc się do złożonej skargi komendant przytoczył Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 

wniosków - § 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 

wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Komendant wskazał, że skarga nie zawiera adresu, a 

imię i nazwisko nadawcy nie istnieje na terenie Stasiego Lasu czy Borowej Góry, w związku z 

powyższym pismo powinno się zakwalifikować do anonimów, a zgodnie z ww. rozporządzeniem takie 

skargi pozostawia się bez rozpatrzenia. Autor pisma wysłał je również do Pana Burmistrza, do Straży 

Miejskiej oraz do tygodnika To i Owo, które z kolei zwróciło się do nas z pytaniami- na co dokładnie 

skarżyli się mieszkańcy, jak duża grupa osób w ww. sprawie, w jakim okresie zgłaszano te skargi, czy 

były to skargi jednorazowe czy wielokrotnie zgłaszane problemy, jak Urząd Miasta pomógł 

mieszańcom lub jakie działania planuje podjąć, czy zawiadomiono policje lub Straż Miejską o 

zaistniałej sytuacji, czy Urząd kontaktował się z właścicielem sklepu w sprawie tego problemu. W 

odpowiedzi zostało wyjaśnione, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku nie posiadają 

informacji o patologicznych, niewłaściwych zachowaniach mających miejsce w okolicy sklepu przy 

ul.Pogodnej w Stasim Lesie, w pobliżu sklepu miała miejsce jedna interwencja w dniu 2 lipca br. o 

godzinie 21.45, we wskazanym miejscu patrol Straży Miejskiej podjął interwencję, która zakończyła 

się pouczeniem wobec trzech osób. Innych zgłoszeń w tym miejscu nie odnotowano. Rozpytano 

personel i właścicieli sklepu jak również osoby mieszkające w pobliżu, czynności te nie potwierdziły, 

aby w pobliżu sklepu dochodziło do niewłaściwych zachowań nietrzeźwych, sklep posiada monitoring 

zewnętrzny i wewnętrzny i w przypadku konieczności właściciel sklepu zadeklarował nieograniczony 

dostęp do zapisów monitoringu w celu oceny sytuacji. 

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że również uważa, że skarga powinna zostać bez rozpatrzenia, 

ponieważ nie zawiera danych nadawcy, można by się tematowi przyjrzeć, ale z informacji 

przekazanych przez Komendanta wynika, że nie było wcześniejszych zgłoszeń i zażaleń na ten sklep, 

poza tym, gdyby to było faktycznie uciążliwe dla mieszkańców to nie podpisałaby się pod tym 

pismem jedna fikcyjna osoba. 

 

Kierownik Referatu ZKiOC Adam Krzemiński uzupełnił, że niedaleko znajduje się zaniedbana działka 

leśna, której właściciel przebywa od wielu lat za granicą, na tej działce strażnicy odkryli ślady spotkań 

towarzyskich z alkoholem, ale trudno to miejsce powiązać jednoznacznie z delikatesami na ul. 

Pogodnej. Komendant poinformował, że zostały podjęte działania zmierzające do uprzątnięcia tego 

terenu przez MGZGK jak również dołożą wszelkich starań aby nie zbierało się tam takie towarzystwo.  

 

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie pisma dotyczącego skargi w obronie dobra wspólnego mieszkańców- skarga nie spełnia 

wymogów formalnych. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Bożena Kalinowska, Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Bońkowski, Teresa Krzyczkowska 

 

 

3. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono. 

 

 

 



4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

  

Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Krzysztof Zakolski 

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


