
ProtokBl nr 412017 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Pnestrzennej 

w dniu 29 wrzegnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqgek posiedzenia o godz. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz SkoSkiewicz i poinformowal, ze w posiedzeniu 
Komisji bierze udzial5 radnych (nieobecny radny Jaroslaw Pielach; lista obecnoSci- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowat. W posiedzeniu Kornisji 
uczestniczyl t ake  Sekretarz Tadeusz Kanownik (lista obecnosci- zalgcznik nr 2). 

Pnewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Zaopiniowanie wnioskdw do projektu budzetu na 201 8r. 
2. Sprawy r6ine. 

Radny Krwztof Zakolski 
,,Bardzo proszq o dodanie w punkcie l a  - Ocena stanu technicznego dr6g na podstawie 
przeprowadzonego objazdu oraz ewentualne uwagi i wnioski." 

Przewodniczqcy Komisji W€odzimierz SkoSkiewicz 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia Komisji wraz z zaprpponowanq mianq. 

W glosowaniu 
Porqdek posiedzenia Komisji wraz z zaproponowanq mianq zostal przyjqty przy 5 glosach 
za- jednogloSnie. 

1. 
Zaopiniowanie wniosk6w do projektu budietu na 2018r. 

Radny Kazimierz Sosnowski 
1. Utwardzenie drogi- ul. Jasna w Jachrance. 
2. Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w Jachrance. 
3. Budowa oSwietlenia na istniejqcych slupach na ul. Wspdlnej od ul. Zegrzyriskiej 

w Jachrance- (3 lampy od ul. Zegrzynskiej i 3 lampy w kierunku lasu). 
4. Budowa oiwietlenia na istniejqcych shpach (5 szt.) na ul. SzczqSliwej w Jachrance. 
5. Zwirowanie dr6g w Jachrance. 
6. Przediuienie ogwietlenia na ul. Letniej w Jachrance na istniejqcych slupach. 

Radny Krzysztof Zakolski 
1. Budowa oiwietlenia na ul. Zegrzynskiej w miejscowoSci Lacha. 
2. Modernizacja drogi ul. Arciechowskiej w miejscowoSci Cupel- zmiana nawierzchni na 

drogq twardq. 

(Na posiedzenie Komisji przybyl radny JarosIaw Pielach). 



Radny Stanidaw Kr&owski 
1. Jako priorytet proszq o utwardzenie (gruzowanie) drogi gminnej w Szadkach od trasy 

nr 622 do bylej RSP w Szadkach. 
2. Ogrodzenie i oiwietlenie placu wiejskiego w Gutach. 
3. Budowa ohwietlenie na drodze gminnej w Szadkach (8 lamp) od posesji p. Mariana 

Malinowskiego. 
4. Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Woli Kielpinskiej . 
5. Dostawienie lamp oiwietleniowych w ~wiqcienic~ i Zablociu (tzw. kolonia). 
6. Wymiana dalszej czqici wodociqgu od figurki w Szadkach do skrzyiowania 

w Szadkach. 
7. Przedluzenie chodnika od skrzyiowania w Szadkach w kierunku Serocka. 
8. Budowa chodnika w miejscowoici Marynino. 

Radny Marek Bilihski 
1. Utwardzenie materidem twardym drogi- ul. Frezja w Skubiance. 
2. Wyr6wnanie i utwardzenie drogi gminnej od Dosina (od posesji p. Cybulskiego) do 

drogi powiatowej . 
3. Wykonanie prac pielqgnacyjnych przy pomniku przyrody (dqb) w Skubiance. 
4. Budowa ohwietlenia na ul. Zeglarskiej i ulicach przyleglych. 
5. Rewitalizacja placu zabaw w Skubiance. 

Radny Jaroslaw Pielach 
1. Wykonanie icieiki rowerowej od kladki w Borowej G6rze w kierunku ul. Szkolnej 

w Jadwisinie. 
2. Budowa chodnika pod wiaduktem w Jadwisinie w kierunku drogi gl6wnej. 
3. Budowa oiwietlenia na wiadukcie. 
4. Oznaczenie poziome na ulicy dojazdowej do ul. Szkolnej w Jadwisinie. 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz SkoSkiewicz 
1. Budowa oiwietlenia ul. Lipowa 58% 58b, 58c do ul. Dlugiej 73a, 73b, 73c. 

la. 
Ocena stanu technicznego dr6g na podstawie pneprowadzonego objazdu oraz 
ewentualne uwagi i wnioski 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Nie pamiqtam dr6g gminnych w tak ziym stanie na icianie wschodniej, jak sq w tej chwili. 
Zacznq od Gpiorowa. Przed dwoma laty, gdy byliimy na objeidzie drbg, soltys powiedzid, ze 
na drogach gminnych nie dzieje siq najlepiej, ale w6wczas nawet na nich nie bylihmy. 
Natomiast w tym roku byliimy. Chcq powiedziei, Se od tego czasu nie zmienilo siq na tych 
drogach nic. Nie do przyjqcia jest dla mnie argurnentacja. JeSli Pan Dyrektor m6wi, ze nie 
moina przejechai po tej drodze r6wniarkg bo wystajq korzenie, to ludzie mogq jeidzik 
a wyr6wnaC tego nie moina. Droga lqcqca Lachq z Zatorami, jak r6wniez droga lgcqca 
Gpiorowo przez Tusin do Zator nie zostala tkniqta od rnaja. Gmina Zatory potrafila hszywem 
wyeliminowak te ddy  i widai administracyjnie, gdzie jest zarqdca zatorski a gdzie serocki. 
Jest jedna jaskblka, ze zrobiono drogq, ale nie gminnq, tylko lokalnq r6wnoleglg do 
ul. Grunwaldzkiej. Przy nowopowstdym placu zabaw w Gqsiorowie, za zabudowaniami jest 
zrobiony odcinek drogi, ale jest on tylko dla ukytkownik6w tam mieszkajqcych. Natomiast dwie 
pozostde drogi gminne pozostaly nieruszone. 










