
Protok61 nr 312018 
z posiedzenia Komisj i  Rewizyjnej w dniu 7 czemca 2018r. 

Posiedzenie Komisji odby/o s i ~  w Urz~dzie Miasta i Gminy Serock, MI. Rynek 21 
Poczytck posiedzenia o godz 13.00. 

Posledzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinfonnowala, t e  w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych (lita obecndci- zalqcznik nr 1). 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wnie2 Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, 
Dyrektor Miejsko Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz 
oraz Kierownik Referah1 Organizacyjno-Prawnego i Obstugi Rady Miejskiej (RMP) Rafak Karpihski 
(lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanfa Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I .  Rozpatrzenie skargi na dziatanie Miejsko-Gminnego Zaktadu Gospodarki Komuna1ne.j 
2. Odczytanie protokdu z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 201 7 r. 
3. Analiza wykonania budzetu za 2017 r.: 

-realizacja dochod6w i wydatk6w grniny; 
-0pracowanie opinii o wykonaniu budietu dla R.I.O. z wnioskiem o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium za 2017 r.; 
-wystqpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla 
Burmistna. 

4. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono uwag. 

1. 
Rozpatnenie skargi na dzialanie Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej. 

Przewodniczqca Komisji Jolanfa Kaczmarska 
..Wszyscy Panstwo zapoznali siq ze skargq (zalqcznik nr 3) jak rowniet z odpowiedzig Dyrektora 
Mlejsko Gm~l~nego Zakladu Gospodarki Komunalnej (zalqcznik nr 4). Czy Pan Dyrektor chciatby 
jeszcze cos dodacy 

Dyrekfor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Prate na ul. Jabtoniowej byky wykonywane na podstawie umowy z firm*, kt6ra wygraka przetarg 
na pielqgnacjq zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock. W dniu 10 kwietnia 2018 r. bylo zlecenie 
m.in. na wykonanie pielqgnacji drzew na ul. JaMoniowej. Prace przeprowadzone byky dnia 19 
kwietnia 2018 r. polegaky na ciqciach sanitamych z uwagi na bezpieczenstwo mienia i tycia 
~mieszkancow. Prace te byty wykonywane na wniosek mieszkanc6w i u j t kown ikow drogi 
ul. Jabloniowej. Prace te byky pewnym ciqgiem prac, ktore robili imy w ubiegkym roku, po poteznej 
nawalnicy w 2017 r. ktora przewrocila wiele drzew i wyrqdzita wiele szkod. Celem nadrqdnym jest 
zachowanie bezpieczenstwa mienia i ludzi. MieliSmy sygnaky, ze ludzie nie c z u j ~  siq bezpieczni. 
Domy sq w sqsiedzhvie l ini i  Sredniego napiqcia oraz l ini i  telekomunikacyjnych. Nasze prace 
pielqgnacyjne nie ograniczajq siq jedynie do przycinania czy wycinki drzew, ale t e i  staramy siq 
te ubytki rekompensowad, nowymi nasadzeniami. JeSli chodzi o Jadwisin byky robione nasadzenia 
zarowno w poprzednim roku jak i w latach ubiegtych. Drzewa na ul. JaMoniowej zostaky przyciqte, 
a na cllwile obecnq sq one iywotne". 



,, Tramwaj wiejski" Slowarqszenie Mieszkaricdw Jadwisina 
,,Pmpisy q po to aby pielegnowak zielefi zgodnie z przepisami, a nie niszcqc zadrzewienia" 

Pnewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Uwah Pani, te  firma, ktora wykonywala pielegnacje drzew oie zna tych przepis6w?" 

. Tramwaj wiejski" Stowarzyszenie Mieszkaricdw Jadwisina 
,,Tak iwa,?am.d~ie &stem specjalistq od drzew, ale zdjecia tych drzew i redukcji koron wyslalam do 
dendrologa. Powiedzial on, te drzewa zostaly zniszczone. Musicie sie Panstwo IiczyC z tym, ze my 
jako Stowarzyszenie dzialamy na rzecz miejsca, w kt6rym mieszkamy ale wsp*racujemy tei  
z innymi fundacjami i stowarzyszeniarni. W zwiqzku z tym materiaty te oh-zymala r6wniet Fundacja 
Eko Romoju z Wroclawia, kt6ra obiecala wysiqpiC o wszcqcie postepowania administracyjnego 
i naloienie kary za zniszczenie tych drzew. Nie zgody siq z Panem Dyrektorem, te drzewa q 
kywotne bo jedno drzewo nie odtwonylo kompletnie IiSci. JeSli pielegnacja drzew ma polegat na tym, 
ze po redukcji koron w nastepnych latach drzewo zostanie calkowicie wyciete to mote od razu naleiy 
je wyciqC". 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Bytern dzisiaj w tym miejscu i shvierdzam, te wszystkie drzewa zaczynajq odbijat" 

Przewodniczqca Komkji Jolanta Kaczmarska 
,,Panie Dyrektorze ile lat majq te drzewa?" 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,MYSIC, ie okolo 30 lat. Sq to klony pospolite, drzewa, ktore lahvo rosnq". 

,, Tramwaj wiejski" Stowaqvszenie Mieszkaticdw Jadwisina 
,,Szanowni ~&stwo nie jest kompensacja wyciecie drzewa, kt6re ma w obwodzie 1.5 metra, 
a posadzenie rocmej sadzonki. Pohzeba wielu lat aby te drzewa urosty. Apeluje, aby jeSli nie musimy, 
aby nie niszczy6 zieleni. JeSli chcecie Panstwo wycinaC to sadicie dute drzewa a nie sadzonki". 

Dyrektor MGZGK Mirosiaw Smutkiewicz 
,die zaprosiliSmy na dzisiejsq Komisje tych os6b, ktcire sg bezpoSrednio zainteresowane podcieciem 
drzew". 

Sekrerarz Tadeusz Kanownik 
,,Dyrektor Smutkiewicz sprawuje w imieniu Pana Burmistrza nadzor techniczny nad utrzymaniem 
drop. Chcialem zamaczyC, te  otrzymaliSmy mailowo wiele podziekowat od mieszkailcow 
po zakonczonych pracach pielegnacyjnych na ul. Jabtoniowej. WczeSniej zaS otrzymywaliSmy szereg 
telefon6w z prolbg o podcipie drzew ze wzgledow bezpieczenstwa". 

,,Tramwaj wiejski"Stowawszenie Mieszkaricdw Jadwisina 
,,~ozuhiem, w interesie mieszkahc6w bylo aby te drzewa calkiem wyciqC, poniewai nie jest im na 
rqkp grabienie IiSci. Zgadzam sie z tym, aby posusz SciqC, te  motna zredukowak korone ale w takim 
stopniu aby nie spowodowala ona uimiercenia tego drzewa. Tutaj sie tak nie stalo i th~maczenie 
czlowieka, kt6ry bezpoirednio nadzorowal te pmce, te  taki byi wniosek mieszkancow, to jest 
argument nieadekwatny, poniewat s$ przepisy. Mieszkahcy mogq chcieC, ale sq przepisy, do kt6rych 
naleky sie stosowaC". 

Sekrerarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie oceniajrny, te te drzewa zostaly miszczone, dajmy im motliwoSC odbudowy, te drzewa sobie 
poradq. Szereg takich ciek na terenie gminy b y b  i ze skutkiem pozytywnym drzewa hdnie odrosly. 
Nie moba stawiaC ponad wszystko przepidw, czasami sq rzeczy wyiszej wagi jak zdrowi i mienie 
















