
Protokt51 nr 112016 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestmennej 

w dniu 10 marca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odb$o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 9.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz Skoskiewicz i poinformowai, i e  w posiedzeniu 
Komisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Krzysztof Zakolski; lista obecnogci- 
zalqcznik nr 1). W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniee zaproszeni goScie zgodnie 
z list4 obecnoSci- zalrjcznik nr 2. 
------ -------- 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikkwicz -- 

Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia: 
1. Sprawy zwiqzane ze szkodami wyrzqdzanymi w uprawach i plodach rolnych przez 

dzikq zwierzynq. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy 

Miasto i Gmina Serock. 
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 20 16. 
4. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego poriqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag, porqdek zostak 
przyjqty bez uwag . 

1. 
Sprawy zwiqzane ze szkodami wyrzqdzanymi w uprawach i plodach rolnych pmez dzikq 
mierzynq 

Kierownik ReJeratu Zarzqdzania ~rodowiskiem w Starostwie Powiatowym w Legionowie 
Hubert Macioch 
,,Jesli chodzi o szkody w uprawach rolnych, podczas ostatniego posiedzenia Komisji, w ktcirym 
uczestniczylem, zapowiadalem, ze jest przygotowana ustawa w sprawie odszkodowaf~. Jednak 
do_te.ary&wtej sprawie sie nie zadzido. 
Starostwo Powiatowe nie jest organem wlaSciwym do rozstrzygania kwestii S2i5floWieCklch. 
Przygotowalismy zbior dokumentow- pomoc ze wzorami pism, aby rolnik od pocqtku do 
konca mogl przejsc caiq procedure. Gmina ma pelnic pelnq role w zakresie mediacji. Jesli 
powstaje szkoda lowiecka w uprawach rolnych, rolnik wystqpuje na pismie do kola lowieckiego 
z prosbq o przeprowadzenie oglqdzin. Kaida ze stron- rolnik lub kolo lowieckie moze zaprosiC 
przedstawiciela izby rolniczej. Dokonuje siq wbwczas szacowania szkod, okreila siq kwotq. 
JeSli ktoraS ze stron nie jest zadowolona, moze poprosiC gmine o mediacje. Gmina 
przeprowadza mediacje. JeSli nie dochodzi do porozumienia, w6wczas na drodze sqdowej 
moina wystqpik do sqdu o odszkodowanie. 
Pod koniec marca bedzie kwestia opiniowania rocznych planow lowieckich. Pomoc, kt6rq 
przygotowaliimy dla gmin odno4nie liczenia populacji zwierzyny. W ubieglym roku w 90% 
wbjtowie i burmistrz wydali opiniq negatywnq w zakresie rocznych plan6w lowieckich. 
Przeloiylo siq to na to, ze nadlesniczy prowadzqcy nadzor nad gospodarkq towieckq 
wystqpowal do k6l lowieckich o zwiekszenie odstrzalu dzika. 



Marny juz drugq odlowniq na dziki. Ustawa okreila zadania gminy: mediacje, opiniowanie 
plan6w lowieckich. W tej chwili trwajq inwentaryzacje stanu populacji zwierzyny do 
wieloletnich lowieckich planow hodowlanych. Gminy bqdq opiniowdy wieloletnie lowieckie 
plany hodowlane. Starosta z art. 45 ust. 3 -prawo lowieckie moie wydaC decyzjq o odstrzale 
redukcyjnym lub odlowie w sytuacji, kiedy dzika zwierzyna zagraia prawidlowemu 
funkcjonowaniu obiekt6w uiytecznoici publicznej albo obiekt6w produkcyjnych. Takie 
sytuacje pod koniec roku 201 5 mi@ miejsce. Gl6wne problemy mieliimy w Legionowie, przy 
blokach, szkole. Byla to sytuacja, kiedy dziki zagraialy prawidlowemu funkcjonowaniu 
obiektow uiytecznosci publicnej. Wydawaliimy wiqc decyzjq o odlowie. Do tej pory 
odlowiliSmy juz 18 dzikow. Strai Miejska w Legionowie informowala nas, ze dziennie bylo 
okolo 70 telefon6w od mieszkahc6w w sprawie dzik6w. Wczeiniej zorganizowaliimy 
spotkanie ze wszystkimi kolami lowieckimi z terenu powiatu legionowsluego. Poprosiliimy 
kola o wsp6lpracq. Kola lowieckie pomagajq nam bezinteresownie, bezplatnie przy odlowach." 

Prze wodniczqcy Komisji WEodzimierz Skoikie wicz 
,,Chodzi o podjqcie dzial& w celu zmniejszenia populacji dzik6w." 

Kiero wnik Referatu Zarzqdzania ~ r o d o  wiskiem w Starostwie Po wiatowym w Legiono wie 
Hubert Macioch 
,,W tej chwili naleiy dokonaC analizy opinii wieloletnich planbw lowieckich." 

Radny Stanislaw Kr~czkowski 
,,Czy Starostwo ma istotny wplyw na iloSC dzikdw w wieloletnich planach lowieckich?" 

Kiero wnik Referatu Zarzqdzania ~ r o d o  wiskiem w Starostwie Po wiatowym w Legiono wie 
Hubert Macioch 
,,Starosta nie ma na to wplywu. Z ustawy wynika, i e  roczne plany lowieckie oraz wieloletnie 
lowieckie plany hodowlane sq opiniowane przez gminq. Starostwo probuje udzieliC 
merytorycznego wsparcia. Opinie nie sq w i a c e  dla nadleinictwa. W ubieglym roku gminy 
wydaly negatywnq opiniq na temat rocnych plan6w lowiecluch, natomiast nadleiniczy nie 
wziqi tego pod uwagq. 
JeSli chodzi o szkody w uprawach poza obwodami lowieckimi, odszkodowanie wyplaca 
marszalek." 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiiiski 
,,RozmawialiSmy wczeiniej o projekcie ustawy dotyczqcej miany prawa lowieckiego. Wedlug 
ustalen z dnia 25 lutego br. poselski projekt ustawy zostal skierowany do wlaiciwych komisji: 
Komisji Ochrony ~rodowiska, Zasob6w Naturalnych i Leinictwa oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Zasadnicze zaloienia zmian polegajq na tym, ze wojewoda wlaiciwy ze 
wzglqdu na miejsce wystqpienia szkody, bqdzie szacowal szkody w drodze decyzji 
administracyjnej. Projekt zaklada rbwniez powstanie fundusm odszkodowawczego, kt6rego 
dysponentem jest wojewoda wlaiciwy ze wzglqdu na miejsce wystqpienia szk6d. ~rodki  
funduszu odszkodowawczego bqdq pochodzik z: rocmych skladek wnoszonych przez 
dzierzawcow lub zarzqdcow obwod6w lowieckich, darowizn i zapisow, z budietu p&stwa oraz 
innych dochodow uzyskanych na rzecz tego funduszu." 

Radny Stanislaw Krzjxzkowski 
,,W tym roku sq zwiqkszone limity odstrzdow dzika, ktore sq jui  prawie wykonane. 



Czy wszelkie dyskusje i proSby majq przeloienie gdzieS wyzej? Chodzi mi o sytuacjq jaka miaia 
miejsce na Podlasiu, gdzie ludzie wywalczyli zwiqkszenie limitu odstrzaiu dzikow do 40.000 
sztuk. Natomiast u nas nie dostrzega siq tego a na pewno problem nie jest mniejszy. 
Trzeba uczulak leiniczych czy kola lowieckie, aby nie wykladali karmy na obrzeiach lasu. 
Nastqpna sprawa- naleiy wyczySciC chaszcze, kt6re rosnq na obrzeiach lasu, jest to doskonala 
kryjowka dla dzik6w. 
Chciaibym zglosik wniosek, aby Pan Burrnistrz przed sporqdzeniem planow lowieckich 
wystqpil do nadleinictwa o zwiqkszenie limit6w odstrzal6w dzik6w. 
Chcialbym poprosiC o przedstawienie w kilku slowach informacji na temat szkod 
wyrqdzanych przez bobry. Jest to r6wniez duiy problem w naszej gminie." 

Kierownik Referatu Zarzqdzania ~rodowiskiem w Starostwie Powiatowym w Legionowie 
Hubert Macioch 
,,Dzikie zwierqta sq wlasnoSciq Skarbu Pahstwa. JeSli chodzi o bobry, kwestie 
odszkodowawcze nalezq do marszalka wojew6dztwa. Bobry sq objqte calorocznq ochronq. 
Naleiy siq ewentualnie kontaktowak z Regionalnq Dyrekcjq Ochrony ~rodowiska." 

Radny Marek Bilihski 
,,Jak wyglqda kwestia odlowienia dzik6w na terenie zabudowanym?' 

Kierownik Referatu Zarzqdzania Srodowiskiem w Starostwie Powiatowym w Legwnowie 
Hubert Macioch 
,,Jest kwestia bezpieczenstwa mieszkaricow. Odlowienie jest mozliwe w sytuacji, gdy dziki 
zagraiajq miejscom uzytecznoSci publicznej. Gmina wystqpuje z wnioskiem do starostwa 
o odlowienie dzikbw." 

(Posiedzenie Komisji opuicil radny Marek Bilifiski). 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto 
i Gmina Serock 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpin'ski 
,,W ubieglym roku Rada Miejska powolala komisje ds. oceny treSci statutu i wprowadzenia 
zmian. Odbylo siq 12 spotkari komisji. Komisja zaproponowala dosyC duzo zmian do 
wprowadzenia w statucie. 
Proponowane zmiany dotyczq kwestii zwipanych z organizacjq pracy Rady Miej skiej . Zmianie 
ulegly zapisy dotyczqce udostepniania dokumentow na wniosek zainteresowanej osoby, 
procedury prac nad projektem uchwaly budzetowej, rozszerzenia liczby podmiotow, kt6rym 
przysluguje inicjatywa uchwalodawcza, zmiany zakresu dzialania stalych Komisji Rady oraz 
aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych gminy. 
JeSli chodzi o zadania Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej, 
nie ulegiy one zmianie." 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Mam pytanie dotyczqce zapisu odnoinie sztandaru Rady Miejskiej. Czy w przepisach 
wewnqtrznych jest sprecyzowane w jakich okolicznoSciach wystepuje sztandar?" 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Zapis $40 ust. 6 statutu szczeg6lowo okreila w jakich uroczysto6ciach wystqpuje sztandar 
Rady Miejskiej ." 

Radny Stanklaw Krzyczko wski 
,,Czy nie na1eia;roby siq zastanowik nad wprowadzeniem zapisu dotyczqcym opiniowania 
projektu uchwaly w sprawie nazewnictwa drog przez soltysa i radq soleckq w danej 
miejscowoSci?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W przypadku dr6g gminnych moina byloby wprowadzik taki zapis. W przypadku dr6g 
prywatnych, Rada Miejska moie jedynie zaakceptowak bqdi odrzucik proponowanq nazwq. 
Nie ma mozliwoSci zaproponowania innej nazwy." 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz SkoSkiewicz 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy 
Miasto i Gmina Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 4 glosach za- jednogioinie (zalqcznik 
nr 3). 

3. 
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016 

Plan pracy Komisji na 2016 rok zostal opracowany w nastqpujqcym ksztdcie (zalqcznik nr 4): 

Termin realizacji 
Kwiecieii 

Maj 

Lipiec 

Sierpien 
Wnesien 

Paidziernik 

Listopad 
Grudzien 

Lp. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

Tematyka posiedzen 
1. Zapoznanie siq ze stanem dr6g gminnych- objazd dr6g. 
2. Sporqdzenie rejestru zabytkowych figur oraz sporqdzenie 
rejestru zabytkowych nagrobk6w na cmentarzach. 
1. Om6wienie spraw zwiqxmych z budowq przydomowych 
oczyszczalni Sciekbw, wymianq azbestu, odbiorem odpad6w 
komunalnych oraz realizacjq programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzqtami, wymiana systemdw grzewczych na 
systemy proekologiczne. 
2. Wsp6lpraca z Koiarni Gospodyn Wiejskich oraz 
stowarzyszeniarni. 
Przerwa urlopowa. 

Om6wienie organizacji ~wiqta  Dar6w Ziemi oraz Festiwalu 
Solectw. 
Zaopiniowanie wniosk6w do projektu budietu na 2017r. 

Sprawy zwipane z rentq i emeryturq rolnicq, sprawy 
zwiqzane z odszkodowaniami w rolnictwie, kwestie 
wypadk6w przy pracy w rolnictwie 
Analiza projektu budietu na 20 17r. 
1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za rok 20 16. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na 201 7r. 



4. 
Sprawy r6ine 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Ponawiam zglaszanq wczeSniej proSbq o przygotowanie plakat6w dotycqcych ochrony 
pszcz61." 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz SkoSkiewicz 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i zakonczyl posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 
~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej o godz. 10.30. 

Anna 

Przewodniczqcy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony &-odowiska 

i Gospodarki Przestrzennej 




