
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Spraw Obywatelskich 

2 Posiedzenie w dniu 22 lutego 2019 
Obrady rozpoczeto 22 lutego 2019 o godz. 14:30, a zakonczono o godz. 16:43 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzielo udzial4 czlonkow. 

Obecni: 

I .  Krzysztof Bonkowski 
2. Slawomir Czerwinski 
3. Botena Kalinowska 
4. Gabriela Ksiqzyk 
5. . . 
6 .  

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli t a k e  : 

1. Jozef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski -Sekretarz Miasta i Gminy Serock 
3. Olga Kozlowska - Zastepca Kierownika OPS 

1. Ohvarcie posiedzenia i pnedstawienie ponqdku obrad. 

Przewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie i powitala wszystkich zebranych 
oraz przedstawila porzqdek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porzqdku obrad. 
2. Przedstawienie informacji na temat realizacji Swiadczenia 500+. 
3. PIT w Serocku sie oplaca- przedstawienie szczegolowych informacji podsumowjqcej 
dotychczasowi) dzialalnoSC. 
4. Sprawy r62ne. 
5. Zakonczenie posiedzenia. 

2.Pnedstawienie informacji na temat realizacji Swiadczenia 500+. 

Przewodniczqca Komisji Boiena Kalinowska udzielila glosu Pani Oldze Koztowskiej 
Zastepcy Kierownika OPS. Pani Kozlowska przedstawita najwazniejsze zagadnienia 
dotycqce programu 500+. Program funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 r. Pierwszy okres 
zasilkowy wyjqtkowo byl wydluiony i trwal 1,5 roku (do 30.09.2017r.). Prawo do 
Swiadczenia iest ustalane na okres 1 roku, od 1 paidziernika daneao roku do 30 wrzeinia 
kolejnego roku. Zastepca Kierownika OPS przedstawita dane o liczbie rodzin pobierajqcych 
Swiadczenie wychowawcze, na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania 
zadah z zakresu Swiadczenia wychowawcz~go za miesiqc grudzieh 2018 r. 
Pani Olga Kozlowska wyjainila, ze zgodnie z ustawq o pomocy pahstwa w wychowywaniu, 
w przypadku gdy osoba mamotrawi wyplacane jej Swiadczenie wychowawcze lub wydatkuje 



je niezgodnie z celem, organ wlaiciwy przekazuje nalezne osobie Swiadczenie wychowawcze 
w catoSci lub w czqSci w formie rzeczowej lub w formie optacania uslug. 
Zgodnie z tq samq ustawq, jezeli w stosunku do osoby ubiegajqcej siq o przyznanie 
Swiadczenia wychowawczego lub osoby pobierajqcej to Swiadczenie wystqpiq wqtpliwoSci 
dotycqce sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania Swiadczenia wychowawczego 
niezgodnie z celem lub marnotrawienia Swiadczenia wychowawczego, organ wlaSciwy oraz 
wojewoda mogq zwrocii siq do kierownika oSrodka pomocy spolecznej o przeprowadzenie 
rodzimego wywiadu Srodowiskowego, w celu weryfikacji tych wqtpliwoSci. 
Od pocqtku tnvania programu wywiady Srodowiskowe zostaky przeprowadzone u 10 
beneficjentbw. W stosunku do 3 beneficjentow, w zwiqzku z potwierdzeniem niewlaiciwego 
wykorzystywania Swiadczenia, dokonano zamiany na form? rzeczowq. Pani Olga Kozlowska 
wyjaSnila, ze do niedawna Swiadczenie w tej formie pobierata I osoba (na szeScioro dzieci). 
Rodzina ta byla objqta opiekq asystenta rodziny, kt6r-y na biezqco kontrolowal zakupy z puli 
,,Swiadczenia wychowawczego" w tej rodzinie. Na dzien dzisiejszy rodzinie zostaky odebrane 
dzieci. Pani Olga kozlowska wyjainila, ze przez caly okres tnvania programu 500+, 
sprawozdania dotyczqce jego realizacji sporzqdzane sq minimum raz w miesiqcu. Ustawa nie 
naktada obowiqzku na organ wlaiciwy prowadzenia dzialan badawczych, ankiet oraz spotkan 
z beneficjentami zwiqzanych z realizacjq programu. Badania i raporty dotyczqce realizacji 
programu Rodzina 500+ dostqpne sq na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej. 

Radny Krzysztof Bonkowski uwaza, ze powinna by6 kontrola wydatkowanych Srodkow. 
Radny zaproponowat aby prowadziC spotkania i edukowaC ludzi jak racjonalnie zarzqdzai: 
budietem, moina takze spr6bowaC wyprowadzat ich z alkoholizmu czy palenia tytoniu. 

Pani Olga Kozlowska wyjainila, i to wszystko siq dzieje, ze jest asystent rodziny jest komisja 
do spraw rozwiqzywania problemow alkoholowych. 

Radny Krzysaof Bolikowski powiedzial, i e  problem widat na mieicie w dniu wyplaty 
Swiadczenia. 

Pani Olga Kozlowska odpowiedziala, ze problem jest, ale nie dotyczy tylko Swiadczeli 500+, 
w tym dniu wyplacane sq rowniez inne Swiadczenia socjalne. Problem jest. ale on by1 takie 
zanim pojawilo siq Swiadczenie 500+. 

Radny Krzysztof Bonkowski powiedzial, i e  chcialby aby Srodki ze Swiadczenia 500+ byly 
wydatkowane na dzieci, chciatby aby mieC nad tym kontrolq. 

Radny Slawomir Czerwinski zapytai czy inne Srodki socjalne wyplacane sq w tym samym 
dniu co 500+. 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska odpowiedziala, ze tak i uwaza, ze jeSli byloby 
kilka dni roinicy na pewno daloby zarys czy ten problem jest po wyplacie wlainie 
Swiadczenia 500+. Pani Olga wyjaSnila, i e  Swiadczenie 500+ moina wyplaciC od 20 do konca 
kazdego miesiqca, ale jeSli OPS sp6znia siq jeden dzien, bo nie otrzymat pieniqdzy od 
panshva, to ludzie dzwoniq, przychodzq i upominajq siq. 

Przewodniczqca Komisji Boiena Kalinowska wyjasnila, ze radnemu Bonkowskiemu nie 
chodzilo o wyplatq Swiadczenia tylko o mozliwoSC przekazywania tej kwoty w formie 



rzeczowej, np. jako talony do sklepu. Zdaniem Przewodnicqcej nie jest to najlepszy pomysl 
poniew& kaidy m o 2  robid zakupy w imym sklepie. 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska wyjainila, i e  jest forma rzeczowa, ale nie q to 
talony do sklepu. JeSli kt04 w s u e  rodziny, to OPS na pewno zajmie sie nimi i zaoferuje 
pomoc. Pracownik socjalny mo2e chodzit do rodziny pytaC i sprawdzat ale tylko jeSli rodzina 
pobiera zasilek socjalny, w przypadku Swiadczenia 500+ nie mo*. 

Radny Krzysztof Bohkowski uwah, i e  w momencie wyplaty got6wki traci siq kontrole nad 
tym na co przeznaczane sq pieniqdze, 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska odpowiedziala, i e  OPS zajmie siq kaidym ale 
potrzebuje zgloszenia, kt6re osoby potrzebujq pomocy. 

Radny Krzysztof Bohkowski zaproponowal, ie pomyslem m6glby by6 sklep otwarty przez 
OPS, w kt6rym byiaby moiliwoSC zakup6w za bony. 

Zastqpca Bwmistrza J6zef Zajqc powiedzial, i e  OPS wielokrotnie pr6bowal r6hych 
sposob6w jak uniknqk roztrwaniania pieniedzy na alkohol. Burmistrz Zajqc powiedzial, te 
nawet jeSli b d q  talony np. na cukier, to nie mamy pewnoSci czy nie zostanie on potem 
sprzedany. 

Radny Slawomir Czerwiriski uwah, i e  chcqc kontrolowaC, trzeba bedzie na pewno jeszcze 
zatrudniC dodatkowq osobe. Zapytal t a b  czy pahstwo przekazuje pieni* jedynie na 
Swiadczenia czy r6wniei na obsluge. 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska odpowiedziat, i e  na obsluge r6wniei. 

Radny Krzysztof Bohkowski zaproponowal, ieby zrobit ankietq na co faktycznie wydawane 
sq te pieniqdze, aby byla ta SwiadomoSC na co realnie q wydawane. 

Radny Slawomir Czerwiriski uw-, i e  ten kto wydaje te pieniqdze na alkohol na pewno nie 
wypetni tej ankiety. 

Radny Krzysztof Bohkowski wyjainil, ie jeSli pewna populacja wypelnia informacje na co 
wydaje, to statystycznie te pieniqdze idq na pewne h6dta finansowania. Radny chcialby aby 
rozszerzono program SwiadczeA na wiecej rzeczowych. Radny zapytat jaki procent Srodk6w 
otrzymanych na 500+ jest na obsluge. 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska powiedziala, ke okolo 1%. Jednak z programu 
500+ nie m o b e  fmansowaC pracownika socjalnego, tylko obshgq systemu. 

Radny Krzysztof Borikowski zapytal jak wyglqda pomoc asystenta rodziny i pomocy 
rzeczowej . 

Zastqpca Kierownika OPS Olga Kozlowska wyjainila, 2e pomoc polega na tym, i e  do OPS, 
do asystenta przychodzi osoba pobieraiqca Swiadczenie i mowi, i e  chcialaby zrobiC zakupy - - 
gdziii ile poGbuje  pieniqdzy, wted;tyle dostaje. JeSli chce kupit pralke io zamawia i 
kupuje jq OPS. Asystent rodziny pomaga ale tylko za zgodq rodziny. 



Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska podzi~kowala Zastqpcy Kierownika OPS Oldze 
Kozlowskiej za wyczerpujqce opisanie tematu i tym samym zakonczyla dyskusje nad tym 
punktem. 

3. PIT w Serocku siq optaca- pnedstawienie szczeg6towych informacji podsumowujqcej 
dotychczasowq dziatatno4C. 

Przewodnicqca Komisji udzielila glosu Sekretarzowi Rafalowi Karpiliskiemu. Sekretarz 
poinformowal, t e  w gminie pojawila siq akcja spdeczna majqca na celu informowanie 
mieszkahc6w, kt6rzy nie st) zameldowani na pobyt staly na terenie Miasta i Gminy Serock, 
o motliwoSci skladania deklaracji w wybranym UrMzie Skarbowym ze wzgl~du na miejsce 
zamieszkania. 
Sekretarz poinfonnowal o korzySciach plynqcych z rozliczania podatku dochodowego na 
terenie miasta i gminy Serock: 
Jednym z nich jest to, t e  dziecko - kt6rego rodzic, opiekun prawny rozliczajqc podatek 
dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie gminy miasto i gmina Serock- otrzyma 6 
pkt zgodnie z uchwalq nr 3 151XXX12017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 201 7 r. 
w sprawie okreilenia kryteri6w rekrutacji do publicznych przedszkoli. 
Kolejnt) korzybiq jest to, 2e rodzice dziecka rozliczajqcy siq z podatku dochodowego od o d b  
fizycznych w US w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i 
Gminy Serock- mogq otrzymaC bon kiobkowy zgodnie z uchwalq nr 4411XLII2018 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia ,,serockiego bonu 
ttobkowego" 

Sekretarz przedstawil t&e korzySci ptynqce z rozliczania podatku dochodowego na terenie 
Miasta i Gminy Serock 

b Rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociqgowej, 
b Poszerzenie oferty edukacyjnej, spdecznej, kulturalnej i sportowej 
b Fiansowanie r6inego rodzaju programbw zdrowotnych, 
b Podtrzymanie aktywnoSci Senior6w, 
b Tworzenie, wspieranie dzialah proekologicznych. 

U w d  podejmuje dzialanie promocyjne aby zaeheciC mieszkadc6w do rozliczania sic w 
US w Legionowie popnez: 

b plakaty na tablicach gminnych, soleckich 
b ulotki informacyjne ddqczane do informatorbw gminnych 
b informacja na stronie intemetowej urqdu 

informacja w mediach spdecznoSciowych np. Facebook itp. 



Sekretan pnedstawil dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego 
od os6b fwcznych w poszczeg6lnych latach: 

Sekretan pnedstawil r6wniei iloSC zloionych zeznai podatkowych pit-36137136V38139 
w poszczeg6lnych latach: 

Sekretarz podsurnowujqc wypowiedziek powiedzial o realizacji projektbw zachecajqcych do 
rozliczania sie w sqsiednich gminach. 



Radny Krzysztof Bohkowski uwata, t e  powinno siq mieszkaric6w bardziej zachqca6 do 
placenia podatku, bo liczba podatnik6w mote by6 faktycznie wyisza, przeldada sic to na iloS6 
pieniqdzy, kt6re moglyby wplynq6 do budietu. 

Radny Slawomir Czenviriski nawiqzujqc do korzyici jakie przedstawil Pan Sekretiuz 
zauwakyl, 2e r6wniet doplata do wymiany piec6w jest koczybiq, jest stwierdzenie: 
tworzenie, wspieranie dziafaA proekologicmych, jednak radny uwah, ie powinno by6 to 
bardziej czytelnie przekazywane. 

Radny Krzysztof Bolikowski chcialby aby zebra6 te informacje w jeden dokument, aby ten 
kto nie mieszka, nie mote wnioskowa6 o dofinansowania i ime korzyici. 

Radny Slawomir Czenvihski powiedzial, ie w gminie Jozef6w gmina dopiaca co miesiqc 30 
zl do karty miejskiej, tym kt6rzy rozliczaja, sic w gminie. Wiele os6b pracuje w Warszawie 
r6wnie2 z naszej gminy, moie warto rozwaiy6 takie rozwiqzanie. 

Przewodnicqca Komisji Botena Kalinowska zapytala na ile realne jest wprowadzenie karty 
mieszkahca. 

Sekretarz odpowiedzial, t e  tmaja, rozmowy w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Bolikowski zaproponowal aby zastanowi6 siq jakie jeszcze korzySci moha  
zaproponowak mieszkaricom aby placili podatek w gminie oraz wyszczegblni6 konkrety, 
zdaniem radnego stwierdzenie, t e  nashpi rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, 
wodociqgowej, jest zbyt og6lne. Radny zaproponowal aby przygotowa6 cog w rodzaju listu 
dla mieszkahc6w z konkretami jakie b d q  ich czekaly po tym jak zdecyduja, siq na placenie 
podatku. 

Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska powiedziala, t e  w gminie Jabtoma takie listy 
ddqczane byty do decyzji podatkowych. 

4. Sprawy r6ine. 

Radny Krzysztof Bohkowski poinformowal, ie pojawily sic dotacje na samochody 
elektryczne, gmina moie dost& 150 tys. zl. do samochodu elektrycznego, kt6ry mialby 
odbiera6 Smieci. Radny powiedzial, ie najtahszy moha  kupi6 za 180 tys. zl wicc gminq 
wyni6slby on jedynie 30 tys. zl. 

Radny Krzysztof Bolikowski zglosil zly stan ul. Kuligowskiego. Radny zapytal czy grnina 
moie mi& wplyw na inwestora aby tc drogc naprawit. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc wyjdnil, t e  ulica ta zostal jut naprawiona, zrobil jq 
inwestor. 

Radna Gabriela Ksi@yk zapytala co z ulicg Warszawska przy sklepie Dino, miala by6 
vobiona jak k d q  dodatnie temperatury, a teraz nadal siq nic nie dzieje. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc wyjaSnil, t e  w chwili obecnej nie pracuje taden zaklad, 
kt6ry produkuje asfalt, dopier0 od I marca. 



Przewodnicqca Komisji Bokena Kalinowska zapytala czy bqdzie vealizowany zakup 
kamery termowizyjnej. 

Sekretan Rafal Karpiriski odpowiedzial, ze rozpatrywane jest aby polqczyC kamerq z innq 
uslugq, przykladowo badanie zostaloby wykonane kamerq przy wymianie pieca. 

Radna Gabriela KsiQyk zapytala o podlqczenie gazu do bloku przy ul. Pultuskiej, chodzi 
drugi blok od stadionu. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, ie sprawq monitoruje MGZK i jest jut blisko 
przylqczenia tego bloku, a to czy podlqczane bqdq kolejne bloki zaleiy od mieszkai1c6w czy 
wyr- chqC. 

5. Zakonczenie posiedzenia. 

W zwir)zku z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodniczqca Komisji Bokena Kalinowska 
zakonczyla posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. 

Boiena Ka ino ska I ' 
Przygotowak Pauli 


