
Protokol nr 112017 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 24 stycznia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka 
Oktaba i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 5 radnych (nieobecny radny 
Krzysztof Boiikowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym 
Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burrnistrza J6zef 
Zajqc, Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, Kierownik Referatu 
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski oraz 
przedstawiciele Rady Seniorow: Elibieta Dygasiewicz, Zdzislaw Hirsz oraz Stefan Woiniak 
(lista obecnoSci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow uzupelniajqcych 
do organu jednostki pomocniczej solectwa Nowa WieS. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia ,,Serockiego Programu 
Strategicmego na rzecz Seniorow do 2020 roku." 

3. Zapoznanie z pismem w sprawie rozszerzenia adresatow programu szczepien 
ochronnych przeciwko grypie o nauczycieli szkol i przedszkoli dla ktbrych organem 
prowadqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock. 

4. Sprawy r6ine. 

W zwiqzku z pismem Burmistrza Miasta i Grniny Serock o wprowadzenie do porzqdku obrad 
komisji projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu OSrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku (zalqcznik nr 3), zaproponowala zmianq porqdku obrad polegajqcq na 
wprowadzeniu w punkcie 1 ww. projektu uchwaly. W wyniku zaproponowanej zrniany, 
pozostale punkty porqdku obrad zmieniq kolejnoik. 
Do zaproponowanej zmiany oraz do porzqdku obrad nie wniesiono iadnych uwag. W zwiqzku 
z powyiszym porqdek obrad wraz ze zgloszonq zmianq zostal przyjqty. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku 

Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,Przestawilarn Paiistwu projekt uchwaly dotycqcy Statutu OSrodka Pomocy Spdecznej 
w Serocku. Jest to tekst ujednolicony wraz ze zmianami, kt6re proponuje wprowadzid. Zmiany 
dotycq zapisow § 2 statutu- 
-pkt 12- wyplata jednorazowego Swiadczenia z tytulu urodzenia dziecka, u kt6rego 
zdiagnozowano ciqikie i nieodwracalne upoiledzenie albo nieuleczalnq chorobq zagraiajqcq 
jego zyciu, ktore powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Jest to nowa ustawa, ktora weszla w zycie z dniem 1 stycznia 2017r. Jest to Swiadczenie 
jednorazowe w wysokoSci 4.000~1. 
- pkt 13 - tworzenie i rozwoj kierunkow dzialsui skierowanych do seniorow, 



- pkt 14- administrowanie Klubem AktywnoSci Spolecznej . 
Sq to nowe zadania, kt6re bqdq realizowane przez OSrodek Pomocy Spolecznej." 

Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski 
,,Ze wzglqd6w redakcyjnych proponujemy uchwalid nowq wersjq statutu." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 4). 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie pneprowadzenia wybor6w uzupelniajqcych 
do organu jednostki pomocniczej solectwa Nowa Wiei 

Zastgpca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,Pani soltys Nowej Wsi zlozyla rezygnacjg z pelnienia funkcji soltysa. W zwiqzku 
z powyzszym nalezy przeprowadzid wybory uzupelniajqce." 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski 
,,Kazde solectwo posiada sw6j statut. Nowa WieS posiada statut nadany uchwalq 
Nr 588/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. Zapis 8 33 ust. 2 statutu 
brzmi: ,,Zlozenie rezygnacji przez Soltysa, Radq Soleckq lub poszczeg6lnych jej czlonkow 
a takie odwolanie Soltysa, Rady Soleckiej lub poszczegolnych jej czlonkow, zobowiqzuje 
Radg Miejskq do zarqdzenia wyborow uzupelniajqcych." W zwiqzku z tym przeslalismy do 
Pahstwa projekt uchwaly w sprawie zarqdzenia wybor6w uzupelniajqcych do organu jednostki 
pomocniczej solectwa Nowa WieS. Zasadniczym skladnikiem tej uchwaly bqdzie okreilenie 
daty koncowej do kiedy wybory majq sig odbyd. ChcielibySmy, aby wybory zostaly 
przeprowadzone jak najszybciej, poniewai zbliia siq termin roznoszenia decyzji podatkowych. 
Wydaje narn siq, i e  data wyborow do konca marca bqdzie terminem wystarczajqcym." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Uwaiam, ze wybory powinny zostad przeprowadzone w terminie do 28 lutego 201 7r." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow 
uzupelniajqcych do organu jednostki pomocniczej solectwa Nowa Wies, okreslajqc termin 
przeprowadzenia wyborow do 28 lutego 20 17r. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 5). 










