
Protok6i nr 212016 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

w dniu 30 maja 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbflo sip w Urzpdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz Skoikiewicz i poinformowal, Be w posiedzeniu 
Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecno6ci- zaiqcznik nr I), co stanowi quorum, przy 
kt6rym Komisja moze obradowab. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Bwmistrza 
J6zef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu 
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa (OSR~L) Anna Karnola, Dyrektor Miejsko- 
Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpinski (lista obecnoici- zaiqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz SkoJkiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budketu Miasta i Gminy 
Serock za 201 5r. w zakresie tematycznyrn Komisji. 

2. Rozpatrzenie wniosku soltys6w gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu 
kosztow podr6zy. 

3. Rozpatrzenie pisma w sprawie urqdzenia drogi gminnej w Nowej Wsi. 
4. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10 marca 20 16r. 
5. Sprawy r6ine. 

Nastqpnie zaproponowal zmianq p o r d k u  obrad polegajqcq na zmianie kolejnoici 
rozpatrywanych punktow porqdku obrad: 

1. Rozpatrzenie pisma w sprawie urqdzenia drogi gminnej w Nowej Wsi. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy 

Serock za 201 5r. w zakresie tematycnym Komisji. 
3. Rozpatrzenie wniosku soltysow grniny Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztow podr6By. 
4. Przyjqcie protokoh z posiedzenia Kornisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10 marca 201 5r. 
5. Sprawy r6he.  

Porqdek obrad wraz z zaproponowanq mianq zostal przyjqty bez uwag. 

Radny Stanislaw Knyczkowski 
,,Mam proibq, aby w punkcie- Sprawy r 6 a e  odczyta6 pismo Pana Burrnistrza dotycqce 
funkcjonowania izb rolniczych. W zalehoici od treici bqdq wnioskowai o zaproszenie na 
posiedzenie Komisji Przewodnicqcego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz 
naszych delegatbw, aby zaprezentowali co zamierzajq robib i czy w og6le coS robiq" 



1. 
Rozpatnenie pisma w sprawie unqdzenia drogi gminnej w Nowej Wsi 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W ubieglym roku zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
W przedmiocie tej drogi byla uwaga do planu. Komisja Rolnictwa dokonala wizji lokalnej. 
Przedmiotowa droga jest w posiadaniu gminy, nie mamy do niej tytuh prawnego. Jest wpisana 
w ewidencji grunt6w jako droga gminna i jest drogq wewnqtrznq. W planie droga jest 
planowana do poszerzenia, nadana zostafa jej kategoria drogi gminnej. JednoczeSnie jest 
przebicie do drogi powiatowej . 
Wnioskodawca wystqpil z proibq, aby urqdziC nieprzejezdny odcinek drogi w Nowej Wsi 
(zalqcznik nr 3). Kierownik Referatu GP w 2015r. udzielil odpowiedzi, wskazujqc, ze jest to 
droga wewnqtrzna powszechnego korzystania i ze wzglqdu na brak uregulowania stanu 
prawnego drogi, w najblizszym czasie nie jest planowane jej urzqdzenie. 
Poza tym, aby urqdzik drogq, trzeba byloby dokupik dzialki od kilku os6b. 
NieruchomoSC znajdujqca siq przy skrzyzowaniu przedmiotowej drogi z drogq powiatowq 
nalezy do Agencji NieruchomoSci Rolnych, ktora wystqpila do gminy z propozycjq 
nieodplatnego przekazania dzialki przeznaczonq pod drogq. Odpowiedzieli6my, i e  
przyjmujemy propozycjq nieodplatnego przekazania dzialki na rzecz gminy. Do tej pory nie 
otrzymaliimy jeszcze odpowiedzi. Jest to okolo 135m. Trzeba byloby jeszcze wykupiC 
3 kolejne czqSci dzialek, wykonaC podzialy itd. Sq z tym zwiqzane duke koszty. 
Na przedmiotowe pismo odpowiedzi udzielil Kierownik Referatu GP (zalqcznik nr 4). 
Priorytet w urqdzaniu dr6g nadajemy tam, gdzie jui  coS siq dzieje, powstaje zabudowa. Tereny 
znajdujqce siq w okolicy przedmiotowej drogi sq niezabudowane. Nie ma tam iadnych medi6w. 
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami mciwiq, ze jezeli wldciciel dzialki wysQpi 
z wnioskiem o podzial, jest r6wniei poszerzana istniejqca droga lub jest wyznaczany nowy 
przebieg drogi. Z mocy prawa przechodzi to na wlasnoiC gminy. Takie dzialania sq 
realizowane, ze gmina nie wydziela drogi, poniewai nie przechodzi ona na wlasnoiC gminy. 
Dojazd do tych wszystkich nieruchomoSci jest. W planie zagospodarowania nie zmieniliSmy 
nic w stosunku do tej drogi, opr6cz tego, ze nadajemy drodze inne ujicie." 

Radny Krzyszto f Zakolski 
,,Ile dzialek musialaby wykupiC gmina, aby urqdzik drogq?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nalezaloby wykupiC 3 dzialki." 

Radny Stanislaw Krqxzkowski 
,,W pelni zgadzarn siq ze stanowiskiem Pana Sekretarza, ze na razie nie ma co wychodzik przed 
szereg, skoro nic siq tam nie dzieje a bqdziemy jui  martwiC siq o drogq dla kogoi, kto o to nie 
zabiega, zwlaszcza ze mamy drogi rozpoczqte i niedokonczone, na kt6re mieszkahcy czekajq." 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz Skodkiewicz 
,,Stanowisko Komisji w sprawie pisma jest takie, ze Komisja podtrzymuje stanowisko Pana 
Burmistrza." 



2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budtetu Miasta i Gminy Serock 
za 2015r. w zakresie tematycznym komisji 

Sekretarz Tadeust Kanownik 
,,W dziale tym znajdujq siq plany zagospodarowania przestrzennego. Na dzien dzisiejszy ze 
wszystkich uchwal, kt6re przyjqliScie Pahstwo do realizacji, pozostal tylko 1 plan 
zagospodarowania dotycqcy tzw. teren6w za wodq. Do uchwalenia pozostala zmiana studiurn 
dla terenow w Jachrance oraz plan zagospodarowania zwitpny ze zmianq studium, jak r6wniez 
plan dla Serocka- ul. Polna. Pozostale plany zagospodarowania przestrzennego weszly w zycie, 
obowiqzujq." 

Dzial 01 0-Rolnictwo i lowiectwo 

Radny Stanidaw Krzyczkowski 
,,Czy w zakresie gospodarki lowieckiej bqdq wprowadzone zmiany?" 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,W Senacie znajduje siq poprawiona ustawa o lowiectwie, ktijra zaklada inne o b o w i w  na 
kola lowieckie. Zespoly oceniajqce straty w rolnictwie maja by6 powdywane przez Wojewodg. 
Moze bqdzie to bardziej korzystne dla rolnik6w." 

Dzial600- Transport i lacnoSC 

Dzid 756- Dochody od os6b prawnych. od osob f i z~cnych  i od innych iednostek 
nievosiadaiszcych osobowoSci prawnei oraz wdatki zwicjzane z ich voborem 

Dzid900- Gosvodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

Radny Stanislaw Krzyczko wski 
,,Czy Srodki przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Sciekbw, wymianq 
piecow zostaly wykorzystane w loo%?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,JeSli chodzi o wymianq piecow, nie wykorzystano kwoty 500~1." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Jak wyglqda kwestia odbioru azbestu?' 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,JeSli chodzi o 2016r., mamy podpisanq umowq, firma jui odbiera azbest z terenu gminy. 
Umowa dotyczy odbioru azbestu z 33 posesji, poniewai tyle wniosk6w zostalo zlozonych 
w momencie, kiedy skladaliSmy wniosek o dofinansowanie do Wojewbdzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Po terminie zostalo zlokonych jeszcze kilkandcie 
wnioskow. WysQpiliSmy z kolejnym wnioskiem do WFOS~GW o dofinansowanie. Moiliwe, 
ie  dofinansowanie bqdzie udzielone. JeBli nie, odbi6r azbestu sfinansujemy ze Srodk6w 
wlasnych gminy. Na bieqco to realizujemy. 



Kaidego roku jest skladanych okolo 50 wniosk6w i z tych posesji eternit jest zabierany. 
Z terenu gminy rocznie jest zabieranych okolo 100 ton eternitu. 
JeSli chodzi o przydomowe oczyszczalnie iciekbw, w ubieglym roku dofinansowaliSmy 
budowq 9 przydomowych oczyszczalni. W tym roku zostalo juz zlozonych kilka wniosk6w. 
Srednio jest to 8-10 wnioskbw rocznie. 
JeSli chodzi o wymianq piecow, w 20 15r. dofinansowaliSmy wyrnianq 20 piec6w. W tym roku 
marny jui kilkandcie wniosk6w wstqpnych. MySlq, ze w tyrn roku dofinansujemy okoio 20 
wniosk6w." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 2015r. 
w dzialach: 

Dzia1010- Rolnictwo i lowiectwo 
Dzid 600- Transport i lqcznoS6 
Dzid 7 10- DzialalnoSC ushgowa 
Dzial756- Dochody od osob prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 
Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

W glosowaniu 
Sprawozdanie z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 2015r. w ww. dzidach zostal 
zaopiniowany pozytywnie przy 5 gtosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 5). 

3. 
Rozpatnenie wniosku soltys6w gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu koszt6w 
podr6iy 

Zastgpca Burrnisirza Jdzef Zajqc 
,,Wptynql wniosek soltys6w o zwiqkszenie diety. AnalizowaliSmy wysokosC diet i prowizji 
z tytuh poboru podatk6w. Stwierdziliimy, ze wysokoSC prowizji w naszej gminie-15% jest 
jednq z najwyzszych w okolicy, natomiast diety w wysokoSci 1 1021 nie sq wysokie. Natomiast 
biorqc pod uwagq prowizjq i diet?, wydaje nam siq, ze jest to na chwilq obecnq nie do zmiany. 
Na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich byta propozycja, aby soltysi mieli 
wynagrodzenie za roznoszenie decyzji podatkowych. Do tej pry prowizja obejmuje zar6wno 
rozniesienie decyzji, jak i pobranie podatk6w." 

Radny Krqsztof Zakofski 
,,Jak ksztahjq siq stawki diet w innych gminach?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Diets jest na podobnym poziomie albo wyzsza, natomiast prowizja jest zdecydowanie niisza." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,~rednio wysokoSC prowizji wynosi 10%. JeSli chodzi o wysokoSC diety, okoliczne gminy majq 
wyisze stawki diet. Nasza prowizja utrzymuje siq jui od 2004r. na poziomie 15%." 



Radny Marek Biliriski 
,,Na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich rozmawialiSmy na ten temat. WysokoSC diety 
i prowizji powinna zostak na tym sarnym poziomie, natomiast powinniSmy zastanowiC siq nad 
wprowadzeniem wynagrodzenia za ronoszenie przez soitysow nakazbw piatniczych. 
Skiadam wniosek o rozw&enie ustalenia od 20 17r. dla soitysow wynagrodzenia za dorqczenie 
decyzji w sprawie wymiaru zobowiqmi podatkowych podatnikom na terenie gminy i ustalenie 
wysokoki stawki za dorqczenie decyzji wediug stawek wynikajqcych z przetargu w danym 
roku budktowym." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Poddai pod giosowanie wniosek radnego Marka Bilinskiego w sprawie ustalenia od 201 7r. dla 
soitysow wynagrodzenia za dorqczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiqzari podatkowym 
podatnikom na terenie grniny i ustalenie wysokoSci stawki za dorqczenie decyzji wediug stawek 
wynikajqcych z przetargu w danym roku budzetowym. 

W glosowaniu 
Wniosek zostai przyjqty przy 6 giosach za- jednogioSnie. 

4. 
Przyjecie protokoh z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Pnestnennej w dniu 10 marca 2016r. 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skodkiewicz 
,,Do treSci protokoiu nie wniesiono adnych uwag. Czy kt05 z Pahstwa radnych chciaiby zgiosiC 
uwagi do protokoiu? Nie widzq zgioszen. Protokoi zostai przyjqty bez uwag." 

5. 
Sprawy r6Zne 

Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski 
Odczytai pismo Burmistrza Miasta i Gminy Serock kierowane do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie fimkcjonowania izb rolniczych (zaiqcnik nr 7) oraz odpowiedi 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zaiqcznik nr 8). Odczytai rowniei odpowiedi 
Mazowieckiej Izby Rolniczej na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Serock (zaiqczrik nr 9). 

Radny Stanislaw Kr~czkowski 
,,Proszq o zaproszenie na posiedzenie Komisji Przewodnicqcego Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz naszych delegatow." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i zakonczyi posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 
~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej o godz. 13 SO. 

Przewodniczqcy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowisku 

i Gospodarki Przestrzennej 




