
Protokdl nr 4/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 201 6r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ie w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Mariusz 
Rosinski- lista obecnoici- zalqcznik nr 1). W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Sekretarz 
Tadeusz Kanownik, Dyrektor Miejsko- Grninnego Zakiadu Wodociqgowego (MGZW) Leszek 
Blachnio, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) 
Rafai Karpinski oraz radny Krzysztof Bohkowski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie wniosku dotyczqcego weryfikacji wynagrodzenia prowizyjnego 
w Miejsko-Gminnyrn Zakiadzie Wodociqgowym w Serocku. 

2. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku obrad nie zgloszono iadnych uwag, porqdek zostai przyjety 
bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie wniosku dotyczqcego weryfikacji wynagrodzenia prowizyjnego w Miejsko- 
Gminnym ZaMadzie Wodociqgowym w Serocku 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Wynagrodzenie pracownik6w samorzqdowych reguluje rozporzqdzenie Rady Ministr6w 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych. Sq wskazani 
pracownicy zaklad6w wodociqgowo- kanalizacyjnych, jest funkcja- odczytywacz wodomierza- 
inkasent. Jest przyporzqdkowana VII kategoria zaszeregowania. Rozporqdzenie okreSla 
minimalne stawki wynagrodzen. Pozostale kwestie okreSla dyrektor zakiadu. Jest 
wprowadzony regulamin wynagradzania i premiowania. 
Inkasenci nie majq takiego sarnego wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie inkasent6w skiada siq z wynagrodzenia stalego i wynagrodzenia prowizyjnego, 
kt6re wynosi 3,9% od dokonanych wplat za wodq przez osoby fizycne. 
Wynagrodzenie inkasent6w nie jest idealne, poniewai jest obarczone dwoma rzeczami: 
prowizjq, kt6rej nie moina zmienia6 z miesiqca na miesiqc, poniewai wynagrodzenie powinno 
by6 dla pracownika stabilne. Drugim czynnikiem jest iloSC sprzedanej wody- nikt z nas nie ma 
na to wplywu. 
PostanowiliSmy wprowadzik pewne zmiany od 2017r.,wi@e siq to z koniecznoiciq 
wprowadzenia odpowiednich zmian w regulaminach zakladu, wypowiedzeniem warunk6w 
pracy i placy. Planujemy przejS6 na system stalego wynagradzania, bez prowizji. Od 1 kwietnia 
2016r. prowizja wynosi 2,5%. 
Z tego tytulu powstanq pewne oszczqdnoSci w wysokoSci okoio 15.000~1, kt6re zostanq 
przeniesione na paragraf inwestycyjny." 



Radny Krqysztof Bon'kowski 
,,Jak wyglqda sposdb zbierania naleihoSci za wodq, czy sq to miesiqczne czy kwartalne 
okresy?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,JeSli chodzi o osoby fizyczne, odczyt wodomierza odbywa siq co dwa rniesiqce, w przypadku 
firm co miesiqc. 
Zakres pracy inkasentow nie sprowadza siq tylko do odczytu wodomierza. Jest to rdwniei 
wprowadzanie nowych przylqczy wodociqgowych, wymiany wodomierzy do rejestrdw, 
przepisywanie urnow itd. 
Dla firm nie wystawiajq faktur termicznych, tak jak dla osob fizycznych. Musq  wiqc odczytaC 
wodomierz, wystawik fakturq w zakladzie i dostarczyk do firmy." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy inkasenci korzystajq z samochod6w prywatnych do cel6w s ~ b o w y c h ? "  

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Korzystajq z prywatnych samochodow. Majq ryczalt za korzystanie z samochod6w 
prywatnych do celdw shzbowych w iloSci 300 kilometrow miesiqcznie." 

Radny Kr~sz to f  Bon'kowski 
,,Jak wyglqda system wynagradzania inkasentow w innych gminach?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Nie ma idealnego rozwiqzania w tym zakresie. W niektorych gminach sq wprowadzane premie 
dla inkasentow. W jednej z gmin sq wprowadzone zaliczkowe faktury." 

Radny Krqwztof Bon'kowski 
,,Czy wynagrodzenie stale dla inkasentbw, ktorego wprowadzenie jest planowane od 2017r. 
bqdzie zbliione do Sredniej czy bedq wyisze od Sredniej?" 

Dyrektor MGZ W Leszek Blachnio 
,,Szacujq, i e  bqdzie to kwota okolo 3.20021 - 3.30021 brutto." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Chcialbym podziqkowak Panu radnemu Krzysztofowi Bohkowskiemu za zainteresowanie siq 
tematem. Pan Dyrektor otrzymal polecenie wprowadzenia zmian w systemie wynagradzania 
inkasentdw, pracuje nad tym. JesteSmy zdania, i e  pracownik powinien otrzymak godziwe 
wynagrodzenie za godziwq pracq. Praca inkasenta jest ucieliwa. Naleiy podkreSliC, ze ryczalt 
za korzystanie z samochodu prywatnego do celdw sWbowych, to nie jest tylko zwrot kosztow 
paliwa, ale rdwniei amortyzacja samochodu. W wynagrodzeniu jest to uwzglqdnione." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Godziwa praca powima by6 godziwie oplacana. W naszych warunkach bqdzie to porownanie 
do Srednich plac rocznych, bez prowizji, tylko rocznych dochodow osiqganych z tytulu 
zajmowania okreSlonego stanowiska w por6wnaniu do wynagrodzen imych stanowisk- 
urzqdniczych czy tei imych funkcjonujqcych w jednostkach organizacyjnych gminy." 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Przygotujemy dla Paristwa analizq wynagrodzen pracownikow Urzqdu oraz jednostek 
organizacyjnych i przedstawimy na najblikszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Stwierdzila wyczerpanie porixjdku obrad i zakonczyla posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 
13.55. 

P r o t G s r  

Anna 


