
Protok61 n r  112018 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

w dniu 11 kwietnia 2018r. 

Posiedzenie komisji odbyio sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 9.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyt Przewodnicqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wtodzimierz SkoSkiewicz i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji bierze 

udziat 5 radnych (nieobecny radni: Stanistaw Krzyczkowski; lista obecnoici- zalqcznik n r  I), 
co staliowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyt 
rowniei: Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obsfugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpiliski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przeworlniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

I .  Zapoznanie ze stanem dr6g gminnych - objazd drog. 
2. Sprawy r6zne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji zaproponowano zmianq polegajqcq na 
wprowadzeniu punktu: Rozpatrrenie wniosku o prrymanie medalu ,,Za zasiugi dla Miasta i Gminy 
Serock ". 

1. 
Rozpatnenie wniosku o przyznanie medali ,,Za zastugi dla miasta i Gminy Serock. 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,,Wnioskodawcami sq radni J6zef Lutomirski i Marek Bilinski. Wniosek dotyczy przyznania medalu dla 
Pani Anny Gajewskiej i Teresy Krzyczkowskiej. Panie od wielu lat angazujq siq w projekty integrujqce 
mieszka~icow Miasta i Gminy Serock i przyczyniajq siq do podtrzymania wielowiekowych polskich 
tradycji. SpoSr6d organizowanych przedsiqwziqi: wymieniC warto te, kt6re na state j u i  wpisaly siq 
w kalendarz lokalnych imprez, spotkania z okazji ~ w i q t  Boiego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Kobiet, 
konkursy kuliname i wiele innych. Imprezy te, c iesq  siq dukym zainteresowaniem i stale powiqkszajq 
grono odbiorcbw - integrujq Srodowiska K6t Gospodyn Wiejskich, Ochotniczych Straky Poiarnych, 
a takie ich sympatyk6w i inne osoby niezrzeszone w organizacjach. Poza aktywizacjq lokalnej 
spolecznoSci, dziatalnoS6 ta przyczynia siq do wzmacniania pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy 
Serock. Organizowane wydarzenia relacjonowane sq w mediach, a takze uczestnicq w nich goScie 
spoza naszego terenu". 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skofkiewicz 
Poddal pod rozpatrzenie wniosku o przyznanie medalu ,,Za zastugi dla miasta i Gminy Serock" 

W glosowaniu 
Wniosek zostat zaopiniowany pozytywnie przy 5 gtosach za- jednog1oSnie 
(zalqcznik nr 3). 

3. 
Sprawy r6ine 

Rndny Krzysztof Zakolski 
,,Prosilbym aby na objazd dr6g pojechat z nami Pan Sekretarz lub Pan Burmistrz. Czy bedziemy jeidzii: 
autami osobowymi, czy udato siq zorganizowai: busa?" 



Kierownik Referatu RMP Rafal Karpitiski 
,,Bedq dwa samochody, a w imieniu Pana Bunnistm bdzie  Pan Dyrektor Mirosfaw Smutkiewicz". 

Radnv KnvszlofZakolski - - .  
,,Uwatam, te lepszym komfortem bylby jeidziC busem, w poszczeg6lnych miejscowoSciach 
moglibySmy wziqC Sdtysa, teby jechai z nami, moglibyimy porozmawiaC jak oni wid% ten sw6j teren". 

Kierownik Referafu RMP Rafal Karpihki 
,,Przy dwoch pojazdach osobowych r6wnie2 bdz ie  to motliwe, poniewat w kaidym z nich bdzie  
jedno miejsce wolne". 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Powinien by6 ktoS z ramienia Pana Burmistrza, teby zobaczyt jak wyglgdajg te drogi, sg w stanie 
katygodnym". 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpihki 
,,Bedzie Dyrektor Smutkiewicz". 

Rndny Marek Biliriski 
,,Nie zgodze sie z Krzysztofem, wszystkie drogi gdzie nie ma asfaltu sq takie same, utwardzone q zle 
ale przejezdne. Nieuhvardzone po zimie rzeczywiScie byly nieprzejezdne. Mote na przyszle lata 
powinny wieksze Srodki p6jSjSC na utwardzenie dr6g". 

Radny Kqysztof Sosnowski 
,Drogi powinny by6 podniesione, powinny by6 wytej" 

Pnewodniczqcy Komisji Wodu'mien SkoSkiewicz 
,,Wtedy cala woda splywafaby ludziom na posesje". 

Radny Krzystlof Zakolski 
,,Zastanawiam sie jak niekt6re drogi zakwalifikowano jako gminne. np. ul. Grabowa w Cuplu ma 2-2,s 
metra, a jest d r o ~  gminn*". 

Nastepnie Komisja Rolnlctwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki P m t n e n n e j  
o godz. 930. udala si t  na objazd drog gminnych. 

Pnewodniczqcy 
E r n ~ R 2 Z c n Y a .  ~ O n y S r o d o w i s k ~ ~  

i Gospodarki Przeshzennej 


