
UCHWALA NR 65NII/2019

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji
uchwal Rady Miejskiej w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i §
140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 3781XU2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz, Woj. Maz.
z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwałą Nr 1951X1X/2016Rady Miejskiej w Serocku z dnia
30 marca 2016 r., uchwałą Nr 3861XXXVI/2017z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą
Nr 535/LV2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady
Miejskiej w 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokół

z kontroli w zakresie realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2018 r.

Dnia 25 lutego 2019 r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską
w Serocku planem pracy na 2019 rok, Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

- Sławomir Osiwała
- Teresa Krzyczkowska
- Gabriela Książyk
-Aneta Rogucka
-Wiesław Winnicki
- Krzysztof Zakol ski

dokonała kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2018 r. Kontroli
dokonano w obecności Sekretarza Miasta i Gminy Serock - Pana Rafała Karpińskiego

W 2018r. Rada Miejska podjęła łącznie 162 uchwały, w tym 121 uchwał z inicjatywy
Burmistrza, oraz 41 uchwał z inicjatywy Rady Miejskiej.

W pełni zrealizowano 147 uchwał. W stosunku do 2 stwierdzono nieważność w całości
lub części, w trakcie realizacji pozostało 11 uchwał, 1 uchwała została uchylona i 1 uchwała
pozostała niezrealizowana.

W 2018r. następujące uchwały zostały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego:

l. Uchwała 508!XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-1.4131.102.2018.KS z dnia 25
lipca 2018r. stwierdził nieważność uchwały 5081XLIV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu
kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy
Serock w 2018 roku.

2. Uchwala 5211XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018r. w
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.152.2018.KS z dnia l
października stwierdził nieważność uchwały 521IXL VIII120 18 w sprawie ustalenia zasad



usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w zakresie § 3 uchwały, tj:

1. Punkt sprzedaży napojaw alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być
usytuowany:
1) w tymczasowych obiektach budowlanych - należy przez to rozumieć obiekt

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a także obiekt budowlany niepołqczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe ipowłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
(definicja zawarta w § 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.),

2) w obiektach o charakterze przenośnym oraz przewoźnym typu: kioski, samodzielnie
funkcjonujące roll-bary, przemieszczające się przyczepy gastronomiczne, namioty,

3) na plaży miejskiej,
4) na obiektach sportowych,
5) w obiektach kultury,
6) na targowisku miejskim,
7) na parkingach,
8) na placach zabaw

W trakcie realizacji/niezrealizowane są następujące uchwały:

1. Uchwala 430/XLl2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży działki nr 17/7
położonej w obrębie 12 w Serocku.
Uchwała niezrealizowana - nabywca wycofał się z zamiaru zakupu

2. Uchwała 4311XL/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku.
Uchwała w trakcie realizacji - na etapie kształtowania koncepcji projektu planu.

3. Uchwała 4341XL/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Uchwała uchylona uchwałą 548/LIJ20 18. Nie ogłoszono konkursu z uwagi na brak środków.

4. Uchwała 4451XL1/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sercek - obszar A2.
Uchwała w trakcie realizacji - przeprowadzenie dalszej procedury planistycznej zależne jest od
uzgodnienia Gminnej Ewidencji Zabytków (w trakcie uzgodnień z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

5. Uchwala 4481XL1J2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zamiany gruntów położonych w
obrębie Stasi Las gm. Serock.
Uchwała w trakcie realizacji - oczekiwanie na wykreślenie hipoteki na przejmowanej części
nieruchomości.



----- ---- ---------------------------------------------------------------

6. Uchwala 465/XLIIIJ2018 z dnia 23 kwietnia 2018r w sprawie nabycia działki nr 110/04
położonej w obrębie Jadwisin gm. Serock.
Uchwała w trakcie realizacji - na etapie podziału działki, została podpisana umowa użyczenia
do czasu ostatecznego przejęcia części działki.

7. Uchwala 4991XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr
372IXXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącej
przyst.ąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Serock - sekcja B1.
Uchwała w trakcie realizacji - projekt mpzp po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu.

8. Uchwala 504IXLV1I2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock
- sekcja FI obręb Jadwisin.
Uchwała w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą.

9. Uchwala 5261XLIX/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą
krajową.
Uchwała w trakcie realizacji 2019-2020 na etapie podpisania porozumienia.

10. Uchwala 542/LI/2018 z dnia 29 października 2018 r w sprawie nabycia działki nr 14/3
obręb Ludwinowo Dębskie, gm. Serock.
Uchwała w trakcie realizacji - podpisanie aktu notarialnego w marcu br.

11. Uchwala 543/LI/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr
5041XLVI/20I8 Rady Miejskiej w Serceku z dnia 25 czerwca 2018r. dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock - sekcja FI obręb Jadwisin.
Uchwala w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą.

12. Uchwala 544/L1/2018 z dnia 29 października 2018 r w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock -
obszar A3.
Uchwala w trakcie realizacji - w trakcie uzgodnień z instytucjami.

13. Uchwala 20fIV/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr
5/2 obręb 15, położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku.
Uchwała w trakcie realizacji.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość działań Burmistrza Miasta i Gminy Serock
w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2018 r.

Podjęte uchwały są zewidencjonowane w rejestrze uchwał Rady Miejskiej i przekazywane do
Wojewody Mazowieckiego w terminie ustawowym dla potwierdzenia ich ważności
iogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto j Gminy Serock Burmistrz Artur
Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do
faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień
dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza
składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach l po odczytaniu
podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Sławomir Osiwała

2. Teresa Krzyczkowsa
.... Gabriela Książykj.

4. Aneta Rogucka

5. Wiesław Winnicki

6. Krzysztof Zakol ski

Sekretarz
. G my Serock

.. ~' .

BurmistrzMict_
Artur Borkowski
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