
Protok61 nr 712016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 czerwca 2016r. 

Posiedienie Komisji odbyio sig w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowda, ie w posiedzeniu Komisji bierze udzid6 radnych (lista obecnokci- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowaC. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyla Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Ordak (lista obecnokci-zalqcznik 
nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy popdek posiedzenia: 

1. Analiza wykonania budzetu za 20 15r.: 
- realizacja dochod6w i wydatk6w gminy, 
- opracowanie opinii o wykonaniu budietu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium za 20 1%. 
- wystqpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium dla Burmistrza. 

2. Sprawy r62ne. 

Do przedstawionego porqdku obrad nie wniesiono iadnych uwag, porzqdek zostal przyjqty 
bez uwag. 

1. 
Analiza wykonania budZetu za 2015r. 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Zgodnie z ustawq o finansach publicnych jednym z element6w udzielania absolutorium dla 
Burmistrza opr6cz sprawozdania z wykonania budzetu, jest jeszcze sprawozdanie finansowe za 
dany rok. Na sprawozdanie finansowe sklada siq bilans z wykonania budktu phstwa, jednostki 
sarnorzqdu terytorialnego, bilans jednostki budzetowej i sarnorqdowego zakladu 
budzetowego, rachunek zysk6w i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sq 
to typowo ksiqgowe zapisy wynikajqce z urqdzen ksiqgowych. 
Jezeli chodzi o bilans jednostki, sq przedstawione Srodki finansowe, jakie pozostaly na koncie 
gminy na koniec roku- kwota 2.761.874,24zl, naleznosci, kt6re W n q l y  w styczniu 
a dotyczyly grudnia- kwota 366.801,67zL Dotyczy to udziah w podatku PIT, poniewai PIT 
w grudniu nie przychodzi w pelniej kwocie, tylko jest dzielony i w styczniu sq dokladne 
rozliczenia. W innych aktywach sq naliczane odsetki od obligacji, sq to odsetki, kt6re gmina 
ma do =platy w przyszlych okresach. 
JeSli chodzi o pasywa, najwainiejsq pozycjq sq zobowiqzania podzielone na zobowiqzania 
kr6tkoterminowe i dhgoterminowe. Ma to odniesienie do kwoty dhgu gminy, kt6ry wynosi 
13.652.323,7321. Ponadto wykazujemy zobowiqzania do innych budzetbw, chodzi tutaj 
gl6wnie o Wojewodq Mazowieckiego. Zgodnie z przepisarni do konca stycznia gmina, jeSli nie 
wykorzysta w 100% danej dotacji, zobowipma jest do konca stycnia roku nastqpnego 
zwr6ciC Srodki. RozliczaliSmy dotacje i zwracaliimy kwotq 22.560,84~1. 



Planowaliimy, 2e nasz budket zarnknie siq deficytem, natomiast zamkngl siq nadwyikq 
w wysokoici 575.942,8421. W bilansie wykazany jest rbwniez wynik na operacjach 
niekasowych- kwota 12.750,OOzl. Jest to urnorzenie poiyczki z Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej. W pozycji inne pasywa zapisana jest kwota 
1.042.881,OOzl. Dotyczy ona subwencji, kt6ra zgodnie z przepisami wp4ywa na konto gminy 
w miesiqcu grudniu, natomiast dotyczy okresu przyszlego roku. 
Zalqcznik nr 2 to bilans jednostki budketowej i samorqdowego zakladu budietowego. Jest to 
lqczny bilans wszystkich jednostek buddetowych i zakladu wodociqgowego. Jeili chodzi 
o stronq aktywbw, wykazujemy majqtek gminy w podziale na grunty, budynki, Srodki 
transportu. Ponadto wykazujemy nalehoici dlugoterminowe- sq to naleinoici z tytulu 
wydanych decyzji na lata nastqpne, czyli zajqcie pasa drogowego, op4aty planistycne, 
adiacenckiej. Ponadto wykazujemy Srodki pieniqine, kt6re znajdujq siq na rachunku 
bankowym- na koncie depozytowym oraz na koncie Zaldadowego Funduszu Swiadczen 
Socjalnych. Wykazujemy zobowipmia w stosunku do budzetu paristwa. Dotycq one gl6wnie 
tzw. trzynastki, poniewai zgodnie z przepisami w roku ubieglym nalicza siq trzynastki dla 
pracownik6w, natomiast wyp4aca siq jq do konca pierwszego kwartalu roku nastqpnego. 
Zobowizgania dotycq ponadto ZUS i podatku, kt6ry rnusimy przekazak do Urzqdu 
Skarbowego. Srodki te stanowiq pochodne od trzynastki. Ponadto sq zobowiqzania z tytuh 
dostaw i ushg. Sq to zobowiqzania wynikajqce z wystawionych faktur, kt6re wplynq4y do nas 
na pocqtku stycznia a dotyczyly jeszcze roku 20 15. 
Kolejne dwa zdqcznik to rachunek zysk6w i strat, jak r6wnie2 zestawienie zmian w funduszu 
jednostki. W rachunku zysk6w i strat jest przedstawiony budzet roku 2015, ale od strony 
koszt6w i przypis6w. Natomiast w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazujemy 
faktycznie wykonane dochody i faktycznie wykonane wydatki. Odpowiadajq one sprawozdaniu 
budketowemu. 
Sprawozdania zostdy wyslane do Regionalnej Izby Obrachunkowej ." 

Radny Slawomir Osiwata 
,,JeSli chodzi o bilans jednostki budzetowej i samorqdowego zakladu buddetowego, skqd siq 
wziqlo, ze w ciqgu roku prawie o 9 milion6w zlotych wzrosly aktywa trwde? Z czego to 
wynika?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Sq tutaj wprowadzone wszystkie zadania inwestycyjne, zakupy gruntdw, jak r6wniek zakupy 
wszelkiego rodzaju urqdzen, m.in. komputery itd. Jest to sprawozdanie narastajqce." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W pozycji Srodki trwale zostal wykazany wzrost o kwotq prawie 16 milionow zlotych. Skqd 
te kwoty?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Kwoty te wynikajq z urzqdzen ksiqgowych. Kwota ta dotyczy r6wniez zakladu budietowego. 
JeSli chodzi o zakup inwestycyjny i majqtek zak4ad budketowy nie jest uwzglqdniony 
w budiecie. W budiecie sq ujete tylko przychody i koszty zakladu budietowego. W bilansie 
opr6cz naszych jednostek budietowych jest r6wnie8 zaklad budzetowy. Zak4ad budzetowy 
posiada d m  majqtek- wodociqgi, przepompownie, budynki itd. 
Opr6cz typowych wydatkbw, kt6re zosta4y jui zamkniqte, mamy r6wniez inwestycje w trakcie 
realizacji. W 2014r. wartoSC niekt6rych inwestycji byla pomniejszona, poniewai byly w trakcie 
realizacji, nastqpnie sq przeksiqgowywane na wldciwy majqtek." 



Radny Slawomir Osiwala 
,,Co oznaczajq aktywa obrotowe, ktore zostaly zmniejszone o prawie 3 miliony ziotych?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Na aktywa obrotowe skladajq siq: 
- zapasy (magazyny)- gidwny magazyn jest w zakladzie gospodarki komunalnej i zakladzie 
wodociqgowyrn- dotyczy g16wnie paliwa, 
-nalei!noSci z tytuiu dostaw i uslug- sq to wszelkiego rodzaju wystawione faktury, kt6re 
powinny wpiynqC, gi6wnie do zakiadu wodociqgowego, 
-pozostale naleinoSci- 6.138.17 1,8721- sq to nalehoici pochodqce z dochoddw- podatki, 
oplaty geodezyjne i fundusz socjalny, poniewak z funduszu socjalnego pracownicy majq 
udzielane poiyczki na okres dhiszy nii jeden rok, 
- Srodki pieniqine na rachunkach bankowych w kwocie 1.751.962,12zi- znajdujq siq na 
rachunku funduszu socjalnego i rachunku depozytowym na zabezpieczenie wykonania um6w." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W zaiqcznik nr 2 w tabeli jest pozycja- umorzenie Srodkow trwaiych na kwotq 
44.256.203,66zi. Co to oznacza?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Kakdy Srodek trwa1y podlega amortyzacji, niezaleinie od tego czy jest to Srodek inwestycyjny 
diugoterminowy czy q d z e n i a  biurowe, ktdre amortyzujq siq od ram." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W zaiqczniku nr 3- rachunek zyskdw i strat jednostki w kosztach dzialalnoSci operacyjnej jest 
amortyzacja na poziomie 4.858.509,61zl." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to amortyzacja za rok 201 5. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki oraz w rachunku 
zyskow i strat odnosimy siq tylko do roku sprawozdawczego. W tabeli w zalqczniku nr 2 podana 
informacja jest informacjq narastajqcq, czyli jest to majqtek gminy od samego pocqtku." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Dlaczego na koniec roku mamy zobowiqzania z tytulu wynagrodzen w kwocie 
1.193.219,98zi?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to trzynastka. Zgodnie z przepisami w roku 2015 musirny naliczyC dla pracownikdw 
trzynastkq, stanowi ona koszt roku 2015, natomiast bqdzie wydatkiem roku 2016." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,JeSli chodzi o rachunek zyskdw i strat, jest pozycja zysk (strata) z dzialalnoici podstawowej. 
Na pocqtku roku mieliSmy kwotq 10.552.834,87~1 a na koniec roku mamy kwotq 
9.619.673,4721. Czy jest to strata czy zysk?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Przychody byiy na poziomie 56.271.923,3021, koszty na poziomie 46,652,249,8321, wiqc 
bqdzie to zysk." 



Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Poddala pod glosowanie sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 201 5. 

W glosowaniu 
Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 201 5 zostalo przyjqte przy 6 glosach 
za- jednog1oSnie (zalqcznik nr 3). 

Sprawozdanie z wvkonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 201 5r. 

Skarbnik Monika Ordak 
Odczytaia Uchwalq Nr Wa. 127.20 16 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 14 kwietnia 20 16 roku w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budzetu Miasta i Grniny Serock za 201 5 
rok (zalqcznik nr 4). 

Przewodniczqca Komhji Jolanta Kacvnarska 
Odczytala opinie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy 
Serock za rok 20 15: 
- Komisji Spraw Obywatelskich z dnia 16 maja 20 16r. (zalqcznik nr 5), 
- Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 maja 2016r. 
(zalqcznik nr 6), 
- Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansbw z dnia 1 czenvca 2016r. 
(zalqcznik nr 7), 
- Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu z dnia 9 czenvca (zalqcznik nr 8). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Wydatki przeznaczone na promocjq gminy zostaly wykonane w 80,63%. Jaki jest powbd 
nihzej realizacj i wydatkbw?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Powodem nizszej realizacji byla rezygnacja z wystawy, kt6ra byla zaplanowana na koniec 
201 5r., jednak zostala zrealizowana w 2016r." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Na projekt budowy Centrum Sportu i Rekreacji zostala zaplanowana kwota 100.000~1. Kwota 
ta nie zostala wykorzystana. Rozumiem, ze projekt nie zostal skonczony." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Opracowanie projektu zostalo zlecone, natomiast projekt nie zostal wykonany. W zwiqku 
z tym nie wszystkie Srodki zostaly wyplacone." 

Radny Stanislaw Kr~czkowski 
,,OdnoSnie promocji gminy, marn jednq uwagq. Sq Mazowieckie Dni Rolnictwa w PoSwiqtnem. 
Jest to cykliczna uroczystoSC. MySlq, ze dobrze byloby, aby gmina Serock zaprezentowala siq 
podczas tych targ6w. 
Czy Pani Skarbnik posiada informacjq na temat pozyskania samochodu bojowego dla OSP?" 



Skarbnik Monika Ordak 
,,Zostal zlozony wniosek do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej. Nie otrzymaliSmy odpowiedzi." 

Radny Stanidaw Kr?yczkowski 
,,Czy calkowicie zostal zarzucony pomysl innego wjazdu do szkoly i parkingu przy szkole 
w Woli Kielpinskiej?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Zostaio zlecone opracowanie innej organizacji ruchu przy szkole w Woli Kielpinskiej. 
W budzecie zostaiy zabezpieczone irodki na to zadanie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jak co roku jestem w ciqikiej sytuacji, poniewai zawsze mam problem jakie jest nasze zadanie 
jako Komisji Rewizyjnej- czy ocenik budzet, czy zebra6 dane, ktore sq jui do wstqpnej oceny 
czy te8 rozpatrywab ten budzet jako niezaleima Komisja Rady i sprawdzania wykonania 
budzetu paragraf po paragrafie i punkt po punkcie. Z drugiej strony otrzymujemy opiniq 
fachowcbw- Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pod wzglqdem finansowym, zgodnoici 
z przepisami prawa, nie ukrywam, ze autorytetami sq dla mnie osoby, kt6re podpisaiy siq pod 
opiniq RIO. Na pewno sprawozdanie jest sp6jne pod wzglqdem merytorycznym, poniewai jest 
pozytywna opinia RIO. Jak co roku w opinii RIO jest zapis: ,,WskazaC przy tym nalezy, 8e 
wydajqc opiniq Skiad Orzekajqcy dokonai oceny sprawozdania pod wzglqdem kryteriurn jego 
zgodnoici z prawem." Do tego momentu nie mam wqtpliwoici, ze sprawozdanie, ktbre 
przedstawil Pan Burmistrz jest zgodne z przepisami prawa. W dalszej czqici jest zapis: 
,,Natomiast ocena dziaiah Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budzetu oraz gospodarnoici 
i celowoSci przy wykonywaniu bueetu, nalezy do organu stanowiqcego Miasta i Grniny 
Serock." Jest to rola Rady. Nie mokemy mbwik, ze wszystko jest dobrze, gdyby opinia RIO 
byla zla, ale przy ocenie realizacji budzetu, ktora siq konczy udzieleniem bqdB nie udzieleniem 
absolutorium, jest rzetelna ocena dzialah organu wykonawczego, caiego Urzqdu i wszystkich 
jednostek organizacyjnych na terenie gminy, wszystkich podrniotbw, kt6ry w ciqgu roku 
realizujq budket uchwalony przez Radq. Niejednokrotnie rozmawialiimy, ze troche jest to bez 
sensu, ze w polowie roku, zyjqc biewq realizacjq budietu, wracamy do oceny realizacji 
ubieglorocznego budzetu. Wracamy myilami do tego nie po to, zeby sprawdzik czy w tabelach 
wszystko siq zgadza, ale czy jako radni jesteSmy usatysfakcjonowani z realizacji tego budietu. 
Pod wzglqdem finansowym, ksiqgowym jest on na pewno zgodny, tylko kwestia wykonania 
budzetu, czyli realizacji tego, co bylo przez nas jako radnych zaplanowane. Dlatego 
powiedzialem, i e  co roku mam takie wqtpliwoici, poniewai co roku wydaje mi siq, ke to co 
zrobiliSmy, to jakbySmy na bie3co iatali dziurq a nie dzialali jako radni na zasadzie swojego 
programu, swojego zarnyslu co chcielibyimy osiqgnq6 w danym roku, uchwalajqc budzet. 
Oceniarny ten budzet, pracujqc w okreilonych komisjach, ale zawsze jest we mnie ten niedosyt, 
ze dokonujemy tej oceny pod wzglqdem rachunkowym. Wiem, ze wszystko musi siq z g a d d ,  
poniewai nie byioby pozytywnej opinii RIO. Zawsze brakuje mi dyskusji, przemyilenia 
i wyciqgniqcia na przyszioik wspolnych wnioskbw, czy jako Komisja Kultury, OSwiaty 
jesteimy zadowoleni, i?e zaplanowane gro inwestycji nie zostaio zrealizowane lub ich realizacja 
zostaia przerwana czy przeniesiona na nastqpny rok. Rachunkowo bqdzie siq to wszystko 
zgadzdo. W taki spos6b stararn siq podchodzik do oceny budzetu. 
Musimy siq bardzo giqboko zastanawia6 i bardzo giqboko analizowak wprowadzane w ciqgu 
roku zmiany do budAecetw. 
Dlaczego fundusz solecki, ktbry zostai utworzony uchwalq Rady Miejskiej, mial gwarantowak 
Srodki finansowe, ktbre mialy by6 do dyspozycji sdectw na zasadzie, ze solectwa przedstawiajq 



swoje potrzeby w pewnym zakresie i w ramach tych Srodk6w mogq to realizowat. Patrqc na 
sprawozdanie, jest tabela pod nazwq- wykonanie wydatk6w obejmujqcych zadania jednostek 
pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego. JednoczeSnie, gdy 
przyglqdarny siq kwotom wyliczonym w ramach funduszu soleckiego, sq one przeznaczone 
m.in. na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Z drugiej strony to samo zadanie mamy 
wpisane w zadaniach inwestycyjnych. Zawsze jest to dla rnnie dziwne, poniewai tymi 
pieniqdzmi powinny siq gospodarzyt solectwa. W og6lnym rozrachunku wydatk6w budketu 
gminy powinna by6 informacja- fundusz sdecki w okreSlonej wysokoSci. Takiej informacji nie 
ma. Wydaje mi siq, Be powinna by6 pokazana pozycja, ile z budzetu gminy przekazujemy 
Srodk6w na jednostki pomocnicze." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Fundusz solecki jest wydzielony ze Srodk6w budietowych. Budzet gminy jest pomniejszony 
o wyliczone Srodki, kt6re majq by6 przenaczone na fundusz solecki dla danych miejscowoSci. 
Nastqpnie soltysi powinni Aoiyt wniosek o fundusz solecki, przedstawid zadania, kt6re 
chcieliby realizowaC w ramach funduszu soleckiego. Jeieli wnioski te przejdq pozytywnq 
ocenq, zabezpieczamy pieniqdze w budiecie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Wydaje mi siq, i e  jest to temat do dyskusji, bo jaka jest rdinica pomiqdzy tym, czy fundusz 
solecki bylby wyodrqbniony czy tez nie. Nie r6iniloby siq niczym." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to danie mo8liwoSci mieszkaiicom danego sdectwa decydowania o przenaczeniu tych 
Srodk6w. 
Ustawa o funduszu soleckim m6wi, ke fundusz sdecki moke by6 przeznaczony tyko na zadania 
wlasne gminy ." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Poruszam ten temat tylko dlatego, i e  mam pewne przemyglenia i wierzq, ze moze jeszcze 
w tej kadencji, aby w Zegrzu i Serocku zostai utworzony fundusz partycypacyjny, jeSli bqdzie 
aprobata Rady oraz zgoda Pana Burmistrza, ze z takiego funduszu jak fundusz solecki bqdzie 
mogla skorzystaC Rada Osiedla Zegrze. Chodzi o to, aby nie bylo rbinicy, jeMi chodzi potem 
o mobliwoSci ewentualnego fimkcjonowania, aby sdtysi nie mieli pretensji, ze majq fundusz 
solecki a inaczej mogq z niego korzysta6 ni8 np. korzysta Rada Osiedla Zegrze. To byloby 
niewldciwe. Funkcjonowanie funduszu powinno by6 na terenie gminy identyczne. Chodziloby 
mi o to, aby o wydatkowaniu tych wyliczonych Srodk6w w wiqkszym stopniu mogly 
decydowat same solectwa. Jako Rada powinniSmy siq tylko odnieSt do tego zapisu, o ktbrym 
wspornniala Pani Skarbnik, czy jest to zgodne z zadaniami wlasnymi gminy. Maja to by6 
Srodki, kt6ry w moim przekonaniu majq by6 bodicem motywujqcym do zjednoczenia 
Srodowiska a nic bardziej ludzi nie jednoczy nib SwiadomoSC, ze my sami mokemy 
decydowak." 

Radny Stanisiaw Krqyczkowski 
,,JeSli chodzi o sprawozdanie, nie mam kadnych uwag. Absolutorium to nie tylko kwestia 
sprawozdania, sq to jeszcze inne rzeczy, m.in. realizacja przez Bunnistrza naszych poboinych 
Qczeri. Tutaj mam pewne zastrzeienia. W zeszlym roku glosowalem za absolutoriwn, 
poniewai pojawily siq kolejne przesianki, ze cog siq zmieni. Niestety moim zdaniem, po 
u m i e  roku, wr6cilo to wszystko na stare tory i najprawdopodobniej bqdq siq wstrzymywal, 
jeSli chodzi o absolutorium. Wedlug mnie ta polityka nie jest realizowana w spos6b wldciwy. 



Kiedyi Pan Burrnistrz zadeklarowal, ie doprowadzamy do pewnego poziomu we wszystkich 
solectwach, czyli drogi, kanalizacja, woda itd. Ostatnio zapytalem Pana Burmistrza o drogq, 
czlowiekowi wystarcza upominania siq o to przez 20 lat. Jekli dzisiaj otrzymujq informacjq od 
Pana Burmistrza, ze nawet nie zadeklaruje na przyszly rok realizacji tego zadania, skoro od 20 
lat spdeczenstwo tego oczekuje, trudno, kebym byl optymistq. Tak jak czqiciowo wspomind 
o tym radny Osiwata, fundusze sdeckie nie pozwalajq na realizacjq zamierzen malych 
miejscowoici. Jedynq winq ludzi mieszkajqcych w tych malych wioskach jest to, k jest ich 
malo, tzn. ze nie nalezy im siq nic, bo nie sq w stanie czegoi wyegzekwowad. Rolnik ma to do 
siebie, ze na okrqglo ma pracq do zrobienia i nie bqdzie chodzil co tydzien do Burmistrza. 
Obsenvujq, ze sq realizowane projekty na przestrzeni 3-4 lat od wniosku. Jest rbinica miqdzy 
realizacjq zadania w ciqgu 3-4 lat a 20 lat. Jest to gldwny problem. Jeili po absolutorium bedzie 
to mierzalo w innym kierunku, byC moze mieniq zdanie, ale na razie nie oceniam tego 
dobrze." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jeili chodzi o realizacjq budbetu, k&dy z nas radnych na pewno pracujqc w komisjach, ocenil 
to co ewentualnie bylo w kompetencjach komisji, mial mozliwoSC zadawania pytah itd. Tak jak 
powiedzida Pani Przewodnicqca, opinie wszystkich komisji sq pozytywne. Jest to tez pewien 
symbol tego, Be w wiqkszoici Rada nie ma uwag do realizacji tego budzetu z roku 20 1 5. 
W pewnym sensie odnosqc siq do sl6w radnego Krzyczkowskiego, chcq powiedziee, ze u rnnie 
te8 jest troche poczucie niedosytu, ke przez dwa lata pewne przedsiqwziqcia, kt6re sq pilne do 
realizacji z r6inych przyczyn sq odwlekane w czasie. Nie mogq powiedziek, ke z nich 
zrezygnowano czy nie sq na uwadze Pana Burmistrza czy Urzqdu, ale z roku na rok sq 
przesuwane. Minqlo j m  p61 roku, ja jednak wierzq i marn nadziejq, i e  zadanie, kt6re z mojego 
punktu widzenia jako radnego priorytetowe, jest szansa, ze zostanie rozpoczqta jego realizacja. 
Mdwiqc o tym, ze kaida komisja wyrazila swojq opiniq, moja opinia jako czlonka Komisji 
Rewizyjnej jest taka, ze w ciqgu 2015 roku nie parniqtam, aby4my rozpatrywali jakqkolwiek 
sprawq dotycqcq czy to niewlaSciwego funkcjonowania organu wykonawczego w zakresie 
realizacji zadd. Pod wzglqdem merytorycnym, prowadqc w ciqgu roku r6inego rodzaju 
kontrole, nie pamiqtam, abySmy wydali negatywnq opiniq. Biorqc pod uwage merytoryczne 
przygotowanie sprawozdania, jak r6wniez sprawy, ktdrymi Komisja Rewizyjna w ciqgu 201 5 
roku siq zajmowda, jeili chodzi o realizacjq uchwal i pracq Pana Burmistrza, uwaiam, ke 
ocena jest pozytywna i nalekaloby wnioskowad udzielenie absolutorium. Jest to ocena za 
caloksztak. Nawet jeili ocena jest pozytywna, nie oznacza to, ze wszystko jest pozytywne 
w bieiqcej dzialalnoici. To co powiedzial radny Stanislaw Krzyczkowski jest to istotna sprawa, 
ale w kontekScie dalszej dzialalnoici, na nastqpne lata tej kadencji. PowinniSmy wrbciC do tych 
zadari, ktdre planowaliimy, o kt6rych m6wiliimy, ze sq priorytetowe, ze sq potrzebne, p6iniej 
z r6inych przyczyn zostaly odsuniqte. Parniqtajmy, ie dla matej grupy mieszksuic6w, kt6rzy 
nie przyjdq i nie bqdq pukaC do drzwi, od tego jest tez radny, aby siq o tych ludzi upominad 
a my jako radni nie powinniimy patrzyd tylko na cmbek wlasnego nosa, wlasnego podwbrka, 
ale powinniimy mySleC kategoriq calej gminy. Aeby mySleC kategoriq calej gminy, powinnismy 
przypominad sobie o tych rzeczach, ktdre za nasq zgodq jako Rady, zostaly przesuniqte na 
drugi plan." 

Przewodnictqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Poddala pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 201 5r. 

W giosowaniu 
Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 201 5 rok zostalo zaopiniowane 
pozytywnie przy 6 glosach za- jednogloinie. 



(Przerwa). 

(Po przerwie). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
absolutoriurn z tytulu wykonania budietu za 2015. 
Nastqpnie poddda pod glosowanie wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
absolutorium z tytulu wykonania budietu za 201 5r. 

W glosowaniu 
Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutoriurn z tytulu wykonania 
bu&etu za 2015. zostalo przyjqte przy 5 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik nr 9). 

2. 
Sprawy r6ine 

Nie zgloszono. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Nastqpnie stwierdzila wyczerpanie porqdku obrad i zakonczyla posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej o godz. 16.30. 

Anna 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej 

+[*K&W 




