
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

Protokol nr 212018 

2 Posiedzenie w dniu 7 gmdnia 20 18 
Obrady rozpoczeto 7 grudnia 2018 o godz. 14:00, a zakoliczono o godz. 16:OO tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzielo udzial 3 czlonk6w. 

1. - 
2. . . 
3. Slawomir Osiwala 
4. Aneta Rogucka 
5. Wieslaw Winnicki 
6. 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli tak2e : 

1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
5. Rafat Karpinski - Kierownik Referatu RMP 

I .  Otwarcie posiedzenie i pnyj jecie porqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji otworzy42 posiedzenie Komisji Rewizyjnej i przedstawil popdek  
posiedzenia. 

1. Propozycje do opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na 20 19 rok. 
2. Ocena przedlotonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 

oraz projektu budtetu na 2019 rok. 
3. Sprawy rotne 

Do pnedstawionego porqdku zaproponowano mian9 polegajqcq na zamianie punkt6w 
w porqdku obrad, Komisje rozpocznie punkt dotycqcy oceny przedlotonego projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu bu&etuna>019 rok. 

Glosowano woiosek w sarawie: 
Otwarcie posiedzenie i pnyjjecie porqdku obrad.- zmiana porqdku.. 

Wvniki glosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 



ZA (3) 
Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Wieslaw Wimicki 
NIEOBECNI (3) 
Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksiqzyk, Krzysztof Zakolski 

2. Ocena przedloionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 
oraz projektu budietu na 2019 rok. 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projekt budietu na 2019 
rok omowila Pani Monika Ordak Skarbnik Miasta i Gminy w Serocku. Poinformowala 
o wprowadzeniu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej polegajqcej na 
przesunieciu irodkow w wysokoSci 1.500.000zl z zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitamej na terenie gminy do zadania pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody Serock, 
ul. Nasielska" przeniesienie to dotyczyloby roku 2021. 

Do obradujqcych dolqczyla radna Teresa fizyczkowska. 
Od tego momenfu w posiedzeniu Komisji uczestniczylo 4 radnych. 

Przewodnicqcy Komisji przedstawit swojq propozycje pracy Komisji. Przewodniczqcy 
powiedzial, ze oprocz zadan kontrolnych Komisja zajmuje sie rowniez opiniowaniem 
budzetu, sprawozdania z wykonania budzetu a takie wnioskowania do Rady Miejskiej 
o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza. Rola Komisji powinna skupit siq 
na sprawdzeniu zgodnoici dokumentow z obowiqzujqcymi przepisami prawa, ustawq 
o samorzqdzie gminnym, ustawq o finansach publicznych oraz uchwalq Rady Miejskiej 
w Serocku w sprawie trybu praca nad projektem uchwaly budzetowej. 

Przewodniczqcy Komisji poprosil czy Komisja moie zapoznaC siq z wnioskami do projektu 
budzetu, ktorych termin uplynql 15 paidziernika oraz wnioskami dotyczqcymi funduszu 
soleckiego. 

Przewodniczqcy Komisji oglosil 10 minu! przerwy. 
Po przerwie. 

Przewodniczqcy Komisji zauwaiyl, i e  zgodnie z $2 pkt 2 uchwaly w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwaly budzetowej, do projektu uchwaly budietowej sporzqdza sie uzasadnienie 
i jest takie uzasadnienie tylko czy w zakresie dochodow jest szczegolowe opisanie dochodow 
wedlug dzialow klasyfikacji i irodel ich pochodzenia. 
Pani Skarbnik odpowiedziala, i e  jest w czqSci opisowej, po stronie dochodowej przy kaidym 
dziale jest opisane jakie sq dochody i z jakiego tytuku, podobnie jeSli chodzi o strone 
wydatkowq. 
Przewodnicqcy Komisji zauwaiyl, i e  w uchwale mamy czqiC tabelarycznq i zalqczniki i tak 
w dochodach, np. Rolnictwo i lowiectwo, jest tam kwota i z jakiego zrodka. Przewodnicqcy 
Komisji zapytal czy to jest wystarczajqce gdyby Komisja Rewizyjna kontrolowala pod tym 
wzglydem. 
Przewodnicqcy Komisji zapytal gdzie znajdziemy w projekcie uchwaly informacje o ktorych 
mowi punkt 3 uchwaty w sprawie trybu prac na projektem uchwaly budzetowej: wraz z 
projektem uchwaly budzetowej przedklada siq materialy informacyjne takie jak zalozenia, 
wskainiki oraz planowane kwoty subwencji. 
Pani Skarbnik Monika Ordak wyjainila, ze nie przygotowuje odrqbnego pisma, w ktorym 
okreila wskainiki i zalozenia. Jest to wprowadzone do treici opisowej po stronie dochodowej 
lub po stronie wydatkowej. 








