
Protok6l nr 512017 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony $rodowiska i Gospodarki Pnestnennej 

w dniu 17 paddziernika 2017r. 

Posiedienie komisji odbylo sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Modzimierz SkoSkiewicz i poinforrnowd, ke w posiedzeniu 
Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni: Marek Bilinski i Stanislaw Krzyczkowski; 
lista obecno4ci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowaC. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wnieh: Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik 
Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Katarzyna S n y t ,  Dyrektor 
Miejsko- Grninnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obsiugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpiiiski (lista obecno%ci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz Skokkiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Ocena realizacji przedsiewziqC majqcych na celu poprawq stanu dr6g grninnych. 
2. Om6wienie realizacji programu wyrniany system6w grzewczych na systemy 

proekologiczne. 
3. Om6wienie realizacji programu ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta 

i Gminy Serock w 2017 roku." 
4. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji w dniu 29 wrzegnia 2017r. 
5. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono hdnych uwag. Pomdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Ocena realizacji pnedsiqwziqb majqcych na celu poprawq stanu drdg gminnych 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Realizacjq letniego utrzymania dr6g gruntowych rozpocz~li8my w marcu i byla podzielona na 
pie6 etap6w. Drogi siq w miare trzyrnaly a2 do jesiennych opadbw, tj. do konca sierpnia 
i poczqtku wrzesnia, natomiast z powodu ostatnich opad6w drogi zostaly troche rozjezdzone 
i w 70% trzeba na nich wszystko robiC od pocqtku. 
Zrealizowali8my wszystkie uwagi, kt6re byly zgloszone w trakcie objazd6w. Byly tek wnioski 
soleckie dotyczqce letniego utrzymania dr6g- byly to wnioski z Gqsiorowa (kwota 5.000~1) 
i Zablocia (kwota 12.790~1). Zostalo to zrealizowane. 
Prace trwajq, zlo8yliSmy wniosek do Pana Burmistrza o zwiqkszenie Srodk6w o dodatkowe 
150.000zl, aby te drogi przygotowaC do sezonu zimowego. Mamy tez dodatkowy materiai- 
destrukt z frezowania ul. Szkolnej w Jadwisinie. Jest 5 duiych wywrotek, wiec to tez nas troche 
wspomoze, bo wtedy koszty sq zupelnie inne, jeSli robimy to z wlasnego materiaiu." 



Radny Kriysztof Zakohki 
,,Nie wszystkie uwagi zgloszone podczas objazdu dr6g zostdy zrealizowane. Prosifem, aby na 
ul. Arciechowskiej w miejscowoSci Cupel i jej przedluienie, rbwniarka przej echala chock2 raz. 
Nie zostaio to zrealizowane. 
Natomiast nie wiem, czy jakiei fatum przeiladuje Gqsiorowo. Pozostawiam jui ul. Pieliki 
i drogq prywatnq, ale sq dwie drogi gminne- jedna, ktbra idzie przez Stawinogq i na Kopaniec. 

Dzisiaj trwa r6wnanie tych dr6g, ale to nie jest to. Odcinek od ul. Rayskiego do ul. Jagielly nie 
jest realizowany. Wiem, i e  sq jakieS jask6lki odnoSnie ul. Arciechowskiej w Cuplu, 
pomqczymy siq jeszcze." 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Pan przedstawia to w taki sposob, jakbySmy na ul. Arciechowskiej nic nie robili. W 2016r. 
odcinek pienvszy by1 gruntownie wyremontowany. Pewnie zaraz powie Pan, ze tam siq kurzy 
itd. Na k d e j  drodze siq kurzy i proszq nas zrozurnied, ze nie damy rady tego zrobid." 

Radny Krvsztof Zakolski 
,,Niezqcznie siq cmjq, jeSli akurat wykonawca dojekdib do moich zabudowari i zawraca. Jakiei 
bylo moje zdziwienie, gdy dojechd do mojej bramy i zakrqcil, gdzie ul. Arciechowska jest 
dopier0 w polowie. Wyglqdalo to tak, jakby wyrbwnali drogq do radnego a dalej jui niewaine. 
Marn informacjq, ze Pani soltys rozmawia z Panem Dyrektorem. 
Po posiedzeniu komisji pojadq do Gqsiorowa. Ludzie sq tam zdruzgotani. Doskonale Pan wie, 
ze prowadzi dziaialnoSC usiugowq na szerokq skale po dziaikach leinych przedsiqbiorca, kt6ry 
twierdzi, ze w tej chwili drogi sq tam nieprzejezdne." 

Dyrektor MGZGZK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Wszystkie drogi, kt6re sl- naszym mieszkaricom sq w dobrym stanie i one sq utrzymywane 
tak jak nalezy, natomiast utrzymywanie drogi na Kopaniec dla dziaikowicz6w spiedniej 
grniny, bo gl6wnie korzystajq z niej dziaikowicze. Staramy siq to zrobiC, natomiast sq to 
naprawdq duie koszty, zeby takq drogq le4nq zrobiC. Do tych miejscowoici dojazd jest z drugiej 
strony, nie jest od strony naszej gminy. Gl6wny dojazd jest od gminy Zatory." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyi radnych Marek Biliiiski). 

Radny Krvsztof Zakolski 
,,Zr6bmy chociai tq drogq, gdzie spiadujemy z grninq Somianka." 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Jest to jui  zlecone. Nie bylem tam osobiScie, ale wyslalem pracownika. Wszystkie drogi, ktdre 
mo2.na wyrowna6, bo sq takie drogi leSne, gdzie sq komenie drzew, nie da rady tego wyr6wnaC. 
Bez podsypania, bez wykonania podbudowy z kruszywa nic nie moina zrobid. Do Gqsiorowa 
pojadq osobiicie i postaram siq wszystkie te drogi, ktore bqdzie moina poprawid, zweryfikujq 
i zlecq do poprawy." 

Radny Krwztof Zakolski 
,,Wspomnial Pan Dyrektor, he w ramach funduszu soleckiego z Gqsiorowa zostala 
wydatkowana kwota 5.000zi na remont dr6g. Jaki jest koszt r6wnania 1 km drogi?" 














