
Protok61 nr 212017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 marca 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, Be w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Stanislaw 
Krzyczkowski i Mariusz Rosinski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy 
kt6rym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Skarbnik Monika 
Ordak, Kierownik Referatu Komunikacji Spolecznej (KS) Beata Roszkowska, Kierownik 
OSrodka Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska oraz Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji 
(OSiR) Maciej Golawski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1. Odczytanie protokolu z kontroli realizacji wybranych zadaii z zakresu dzialania 
Referatu Komunikacj i Spolecznej . 

2. Odczytanie protokolu z kontroli realizacji wymiany w ramach wspolpracy miqdzy 
miastami partnerskimi za 201 6r. 

3. Kontrola dzialalnoSci Gminnego Zespoiu ~wietlic ~rodowiskow-ych. 
4. Kontrola realizacji rzqdowego programu Rodzina 500 plus za 2016r. 
5. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie wniesiono iadnych uwag. Porqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

(Na posiedzenie Komisji przybyl radny Mariusz Rosihski). 

1. 
Odczytanie protokolu z kontroli realizacji wybranych zadan z zakresu dzialania Referatu 
Komunikacji Spolecznej 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala protokol z kontroli realizacji wybranych zadah z zakresu dzialania Referatu 
Komunikacji Spolecznej (zalqcznik nr 3). 

Komisja Rewizyjna przyjqla i podpisala protok61 z kontroli realizacji wybranych zadsui 
z zakresu dziaiania Referatu Komunikacji Spolecznej. 

Odczytanie protokolu z kontroli realizacji wymiany w ramach wspdlpracy miedzy 
miastami partnerskimi za 2016r. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala protokol z kontroli realizacji wymiany w rarnach wspolpracy miqdzy miastarni 
partnerskimi za 201 6r. (zalqcznik nr 4). 



Radny Mariusz Rosiriski 
,,ZglasAem uwagq dotycqcq ewentualnych negocjacji z Dzierzoniowem na temat 
zakwaterowania podczas pobytu dzieci czy na obozie pilkarskim czy podczas wyjazd6w 
szkolnych i zastanowienia siq nad zmianq miejsca zakwaterowania ze szkoly na inne miejsce 
noclegu oraz lepszych warunk6w pobytu. W tresci protokolu nie znalazl siq taki zapis." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,W protokole z kontroli znalazl siq zapis dotycqcy renegocjowania warunkow pobytu, jesli 
chodzi o grupy pilkarskie. Proponowalbym, zeby bylo to poza protokolem z tego wzgledu, ze 
nawet po ostatnim wyjeidzie do Dzierzoniowa, mamy troche inne oczekiwania, natomiast inne 
majq rodzice, mlodziez i nauczyciele. Dzieci byly szczqSliwe i zadowolone z tych warunkow, 
kt6re tam byly, ze mogly spa6 w szkole. Byc moze inne oczekiwania sq ze strony grup 
pilkarskich. W tym przypadku dzieci i mlodziez musq miec komfort zwiqzany z tym, ze 
uczestnicq w zajqciach fizycznych, ze musq  mieC wygodne loika, troche inny jest zakres 
wypoczynku tych dzieci. Musimy siq jeszcze spotkaC i przewartoSciowak, czy zalezy nam na 
tym, zeby to zrnieniak czy tez nie." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Nie wiem czy taki zapis znajdzie siq we wnioskach Komisji. Do mnie dotarly takie uwagi, 
ktore przekazalem Plistwu. Mialem takie sygnaly od os6b, kt6re tam byly, uczestniczyiy 
w tych wyjazdach. Przekazalem Pahstwu te uwagi i Pahstwo zdecydujecie czy te uwagi znajdq 
siq we wnioskach Komisji." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Biorqc pod uwage wypowiedz Pana radnego Mariusza Rosinskiego, chcq powiedzieC, ze 
moim zdaniem nam jest trudno w tej chwili wpisywad do protokolu uwagq zaslyszanq a nie 
sprawdzonq. Musimy siq opierad na tym co widzimy lub co uslyszymy podczas posiedzenia 
Komisji i na tej podstawie moiemy ewentualnie wyciqgaC swoje wnioski. Moim zdaniem nie 
rozpatrujemy jako Komisja jednego konkretnego wyjazdu, w kt6rym uczestniczyl m.in. Pan 
radny Mariusz Rosinski, bo wtedy moglibyimy siq odnieiC do oceny tego wyjazdu. Mozemy 
natomiast w protokole zawrzed takq konkluzjq, i e  naleiy zwr6ciC uwagq na warunki 
i oczekujemy, i e  po kaidym wyjeidzie opiekunowie wyjazdu zlo* pisernne sprawozdanie 

z ocenq warunk6w pobytu, wyiywienia itd." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Wycohjq swoj wniosek. Natomiast na poprzedniej komisji byla na ten temat rozmowa, Pan 
Burrnistrz Zajqc zdeklarowal, ze bqdzie prowadzil rozmowy z Dzierioniowem. Pozwolq sobie 
za jakiS czas zapytad czy te rozmowy przyniosly jakis efekt i nastqpi miana warunkow pobytu 
naszych grup. Zdajq sobie sprawq, ze jest to trudny temat. Natomiast powinnismy siq tym 
zainteresowad." 

Radny Sfawomir Osiwala 
,,W protokole marny wyszczegolnione, ze gmina Miasto i Gmina Serock prowadzi wspolprace 
z nastqpujqcymi miastami partnerskimi: Dzierzoniow, Ignalina i Lanskroun. Czy z Celleno nie 
prowadzimy wsp6lpracy partnerskiej?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Prowadzimy wsp6lpracq z Celleno, natomiast nie ma wymiany dzieci i mlodziezy w rarnach 
wspolpracy partnerskiej ." 














