R a d a Miejska w Serocku
Komisja Rewizyjna

Protok61 nr 212019
2 Posiedzenie w dniu 15 lutego 20 19
Obrady rozpoczqto 15 lutego 20 19 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 16:47 tego samego dnia.
W posiedzeniu wziqlo udzial6 czlonkow,
Obecni:
1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela K s i m k
3. Slawomir Osiwata
4. Aneta Rogucka
5. Wieslaw Winnicki
6. Krzysaof Zakolski
W posiedzeniu Komisji udziat wzieli takie :

I . Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy
2. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy
3. Miroslaw Smutkiewicz - Dyrektor MGZGK
1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie p o r q d k u obrad.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala otworzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych i
przedstawil porqdek obrad.
I. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porqdku obrad.
2. Realizacja funduszu sdeckiego w 201 8r., prawidlowoSC wydatkowania i rozliczania funduszu
zgodnie z wnioskiem sktadanym przez solectwa.
3. Rozpahzenie wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej p i n y w zakresie
utrzymania drogi lokalnej w Gqsiorowie.
4. Przyjecie protokoiu z I oraz U posiedzenia Komisji.
5. Sprawy r6ine.
6. Zamkniecie posiedzenia.

2. Realizacja funduszu soteckiego w 2018r., prawidlowoki wydatkowania i rozliczania funduszu
zgodnie z wnioskiem skladanym p n e z solectwa.
Przewodnicqcy udzielil glosu Pani Skarbnik Monice Ordak. Pani Skarbnik wyjaSnila, t e fundusz
sdecki sq to Srodki wyodrebnione z budzetu gminy, zagwarantowane na realizacje przedsiqwzie6
stuQcych poprawie iycia mieszkancow. Podstawq prawn4 jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21
lutego 2014r. o funduszu soleckim, kt6ra weszla w iycie 20 marca 2014 r. zastqpujqc ustawq o
funduszu sdeckim z 20 lutego 2009r., kt6ra weszla w zycie 1 kwietnia 2009r. Pani Skarbnik
wyjaSnila, aby sdectwo otrzymalo pieniqdze, rada gminy musiala podjqC uchwale o wyodrebnieniu
funduszu sdeckiego, najpdzniej do 3 1 marca roku poprzedzajqcego rok budktowy, kt6rego dotyczy.
Uchwala taka zostala podjqta przez Rade Miejskq w Serocku w dniu 3 1.03.2014r. - Nr
445/XLVIIV2014. ~ r o d k finansowe
i
stanowiqce fundusz sdecki sq wyodrebniane z budtetu gminy,
zaS kwota pnypadajqca na dane solectwo obliczana jest na podstawie wzom przedstawionego w
ustawie, zgodnie z art. 3 ust. I ww. ustawy, czyli jest to iloraz wykonanych dochod6w bieQcych za
201 6r. oraz liczby mieszkancow zamieszkalych na obszarze gminy, wg, stanu na dzien 3 1.12.2016r.,
ustalonej przez Prezesa GUS, jednak nie wiecej niz 10 krotnoSC kwoty bazowej. W przypadku naszej
p i n y dotyczylo to 3 sdectw: Borowa Cora, Jadwisin i Jachranka. Kwota bazowa na rok 201 8r.
stanowila kwotq 4.437,3 1 zl.

Nastepnie Pani Skarbnik przedstawila wysokoSC funduszu sdeckiego na rok 2018r. wyniosla
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Jadwisin
Kania Nowa
Kania Polska
Karolino
Ludwinowo Debskie
Ludwinowo Zegrzyhskie
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Marynino
Nowa WieS
Skubianka
Stanislawowo
Stasi Las
Szadki, Wola Kielpinska
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Wierzbica
Wola Smolana
ZaMocie
Zalesie Borowe

125 603,28
144 373,10
44 373,lO
16 462,42
13 800,03
22 408,42
14 421,26
24 982,06
17 172,39
124 715,82
12 779,4S
26 756,98
16 329,30
40 024,S4
18 104,22
11 004,53
35 764,72
16 684,29
IS 796,82
11 403,89

1

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy w6jt, burmishz lub prezydent w terminie do 31 lipca roku
poprzedzajqcego rok budketowy przekazuje sdtysom informacje o wysokoici S r o d k b
przypadajqcych danemu sdectwu. Powyhza informacja zostala przekazana sdtysom pismami z dnia
14.07.2017r.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy w6jt, burmishz lub prezydent w terminie do 31 lipca roku
poprzedzajqcego rok budzetowy przekazuje wojewodzie informacjq o wysokoSci Srodk6w
przypadajqcych danemu sdectwu oraz o wysokoSci kwoty bazowej. Powyisza informacja zostala
przekazana wojewodzie pismem z dnia 19.07.2017r.
0 tym na co zostanq przeznaczone Srodki w konkretnym sdectwie decydujq mieszkahcy glosujqc w
trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotycqcy funduszu sdeckiego moze zlo2yC s w s , rada
sdecka lub 15 peholetnich mieszMc6w sdectwa. Uchwala zebrania wiejskiego dotycqca wniosku
musi zostaC dostarczona w6jtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 wrzeSnia roku
poprzedzajqcego rok, w kt6rym poniesione zostanq wydatki. Aby przedsiewziecie moglo by6
zrealizowane w ramach funduszu sdeckiego, musi speiniaC hzy warunki:
stu2yC poprawie @cia mieszkahc6w
naleied do zadari wlasnych gminy
by6 zgodne ze strategiq ronvoju gminy.
Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sdeckiego by! poprawny, musi zawieraC:

1. wskavlnie przedsiqwzie6 do realizacji na terenie danego sdectwa;
2. oszacowanie kosztbw realizacji planowanych przedsiqwziek
3. koszty pnedsiewzi@ musq mieSci6 sie w limicie Jrodkbw przenaczonych dla danego
dectwa;
4. uzasadnienie, w kt6rym naleky przede wszystkim wskazad w jaki spos6b realizacja danego
pdsiewziqcia przyczyni siq do poprawy warunk6w tycia mieszka6dw danego sdectwa.
Wniosek ponadto musi by6 zlobny we wlaiciwym terminie (do 30 wneSnia kahiego roku na rok
nastqpny). JeSli w6jt uzna, ie wniosek nie speknia powyhzych wymog6w, w ciqgu 7 dni od dnia jego
otrzymania informuje o tym sdtysa.
Sdtys moie w ciqgu 7 dni podhzyma6 wniosek sdechva. Jeteli wniosek zostaje zaakceptowany, rada
gminy podejmuje uchwale o wlqczeniu przedsiewzie6 fmansowanych ze Srodk6w funduszu sdeckiego
do budtetu gminy. Przedsiewziecia finansowane ze Srodk6w funduszu sdeckiego sg wykonywane w
ramach budktu p i n y i ich przyjqcie do realizacji, a nastqpnie wykonanie odbywa siq w oparciu o
og6lnie obowipjqce przepisy dotycqce gospodarki finansowej gminy.
Do dnia 30.09.2017r. wplyndo do gminy 23 wnioski na og6lnq kwotq 554.357,79 zl.
Do projekhl budietu na 20181. ujeo 23 wnioski na kwotq 548.357,79 zl.,
wydatkowano natomiast kwote 443.181,81 zl, tj. 80,82% planu (wykaz plzedsiqwzi& wraz
z wykonaniem stanowi tabela nr I). W trakcie roku budtetowego, j e d n a b nie wczeSniej ni2 po
uchwaleniu budtetu p i n y na dany rok i nie p6iniej ni2. do dnia 31 patdziernika danego roku
budtetowego, dane solectwo moie zloty6 wniosek o zmiane przedsiqwzied lub ich zakresu, zgodnie z
art. 7 ustawy. W 2018r. wpiynqky 3 wnioski o mian9 pnedsiqwzi@ i dotyczyky one sdectw:
Stanislawowo - zmiana dotyczyta wprowadzenia pnedsiewzipia w ramach pnydzielonych Srodk6w
polegajgego na remoncie strahicy OSP a mzygnowano z zakupu std6w i krzesek.
Gqiorowo - zmiana dotyczyla nviqkszenia Srodk6w na zakup s p w do obskugi spotka6 sdeckich.
Srodki te przeniesiono z powstakych oszc&noSci na zadaniu dotycqcym modernizacji tablicy
informacyjnej sdectwa.
Kania Nowa - miana dotyczyka nviekszenia Srodk6w na zakup dekoracji Swiqtecznych. Srodki te
przeniesiono z powstakych oszcqdnoici na zadaniu dotycqcym spotkah mieszkanc6w sdectwa.
Zmiany te uzyskaly akceptacje i zostaty wprowadzone do budtetu.
Na podstawie 94 Rozporqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzor6w informacji
przekazywanych przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta)i wojewode, trybu zwrotu c-Sci
wydatk6w gmin wykonanych w ramach bnduszu sdeckiego oraz wzom wniosku o ten zwrot
Burmistrz w terminie do dnia 31.05.2019r. wystqpi w fonnie elektronicznej do wojewody z
wnioskiem o zwrot cqSci wydatk6w. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sdeckim art. 3 ust. 8, w
budkcie pahstwa zagwarantowane sg hodki na ten cel. Zwrot mote dotyczy6 20, 30 lub 40%
wykonanych wydatk6w.
W roku 201 8 nie zostaky vealizowane nitej wymienione zadania z funduszu sdeckiego:
I. Jachranka - wykonanie wiat przystankowych w pasie drogi powiatowej ul. Z e g q h k i e j .
Powodem braku realizacji zadania bylo brak podstaw prawnych do gruntu na, kt6rym miala
post& wiata przystankowa.
2. Ludwinowo +bskie - wykonanie element6w malej architektury i doposatenie gminnego
boiska w m. Ludwinowo Dqbskie. Powodem braku realizacji zadania byl brak pcdstawy
prawnej do gruntu na kt6rym jest boisko - nieuregulowany stan prawny korzystania z
nieruchomo$ci.
3. Ludwinowo ZegrzMskie - monta2 lawek na terenie publicmym w miejscowoSci Ludwinowo
Zegnyhskie oraz wykonanie wiaty przystankowej w miejscowoSci Ludwinowo Zegnyhskie.
Powodem braku realizacji zadania jest brak technicznego uzasadnienia co do wskazanej
lokalizacji wiaty przystankowej (wiata po za istniejqcym przystankiem) w ciqgu drogi
powiatowej oraz brak fizycznym miejsc publicznych tqdqcych wlasno8ciq gminy na
lokalizacje hwek.
4. Jadwisin - uskugi nviqzane z opracowaniem map projektowych do budowy kanalizacji.
Zadanie nie zostalo malizowane, gdyt przeznaczona kwota pieniqlzy byla niewspbiemie
niska w stosunku do zakresu przedmiotu zam6wienia.

5. Dqbe - rewitalizacja placu zabaw. Wykorzystana zostala kwota mniejsza od planowanej, gdyt
w wyniku postqpowania konkurencyjnego wytoniono ofertq wykonawcy, kt6ry zaoferowal
n i t s q cene od planowanej.
6. Wierzbica - modemizacja boiska sportowego w m. Wierzbica. Wykorzystana zostala kwota
mniejsza od planowanej, gdyk w wyniku postqpowania konkurencyjnego wyloniono oferte
wykonawcy, kt6ry zaoferowal n i t s q cenq od planowanej.
7. Izbica - zagospodarowanie publicmego terenu rekreacyjnego w m. Izbica. Zadanie nie zostalo
wykonane, gdyt kwota przeznaczona na zadanie byla zbyt niska w stosunku do zakresu
przedsiqwziqcia.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zapytal czy Srodki pozyskiwane przez gminq z zewnqtrz
na rotne zadania, czy motna nimi zasQpiC wydatki funduszu sdeckiego.
Skarbnik Monika Ordak wyjdnila, ie nie sq te pieniqdze lqczone, sq ewentualnie dokladane pieniqdze

z funduszu sdeckiego do danego zadania.
Przewodnicqcy Komisji poprosil o wyjdnienie dlaczego na jedno z zadan sdectwo nie otrzymalo
zgody, byla to wycieczka.
Skarbnik Monika Ordak wyjaSnila, ie nie jest to zadanie wlasne gminy.
Pmwodnicqcy Komisji zadal pytanie czy jest dokument, kt6ry okreSla na co mogq byc
wydatkowane pieniqdze przemaczone na fundusz sdecki.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ie nie ma, ie h d n e z przepidw nie znajdq rozwiqimia na
kaidq sytuacjq. Pani Skarbnik wyjdnila, ie ograniczenia sq w ustawie o samoqdzie, musi to by6
zadanie wlasne gminy i sluzyf,poprawie zycia mieszkanc6w danego solectwa.
Przewodnicqcy Komisji zapytal takte gdzie ewidencjonowane sq zakupy na rzecz solectw.
Pani Skarbnik odpowiedziala, ie w urzqdzie, poniewai wszystko to jest wlasnoSciq gminy.
Radny Krzysztof Zakolski zapytal jak powinno wyglqdaf, przekazywanie majqtku tnvalego sdectwa
na nowego sdtysa.
Dyrektor MGZK Miroslaw Smutkiewicz wyjdnil, ie powinien by6 spoqdzony protok6l
przekazania.
Pmwodnicqcy Komisji uznal, ie k d z i e to potraktowane jako wniosek z komisji.
Radna Aneta Rogucka poprosila o zorganizowanie zebrania dla nowych i aktualnych soltys6w
dotycqcego funduszu sdeckiego.
Pani Skarbnik odpowiedziala, i e bqdzie takie szkolenie po zakohczonych wyborach sdeckich.

Naslppnie komisja przeprowadzila kontrolp dokumentacji dotyczqcejfunduszu sdeckiego so/ectwa,
kf6re mido najwipkszq oraz najmniejszq kwotp do wydatbwania- Jachranka oraz Cupel.
3. Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy w zakresie
utnymania drogi lokalnej w Gqsiorowie.
Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpinski odczytal wniosek o przeprowadzenie kontroli
finansowej gminy w zakresie utrzymania drogi lokalnej w Gqsiorowie, kt6ry jest zalqcznikiem do
p r o t o k h oraz wyjaknil, ie sprawa jest pozostaloSciq po poprzedniej kadencji. Ponadto Dyrektor
MGZK Miroslaw Smutkiewicz przedstawil dokumentacjq zwiqzanq z odbiorem rob6t obejmujqcym

naprawq dr6g gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Roboty zostaly wykonane na podstawie
umowy, przeprowadzono prace na terenie dzialek we wsi Gwiorowo (niebieski szlak rowerowy) oraz
ul. pii&. p i c e polegaly "a r6wnaniu nawierzchni, uzupelnieniu ubytk6w, nie stanowily przebudowy
z uwagi na brak zmiany parametnjw ukytkowych i byty z w i p n e z wprowadzeniem nowej organizacji
mchu - dojazdem do miejscowoSci Kopaniec prowadzqcym ul. Tusihskq, Piehki oraz tzw. niebieskim
szlakiem rowerowym. Dyrektor MGZGK wyjdnil, ie mechanicme r6wnanie z profilowaniem oraz
powierzchniowym utwardzeniem ttucmiem betonowym zostaly wykonane materialem zapewnionym
przez Wykonawcq. Dyrektor MGZGK przedstawil decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dnia 8 grudnia 20 18 r. umarzajqq w caloSci postepowanie
administracyjne wszczqte z u q d u , w sprawie dotycqcej usunipia odpad6w z miejsca
nieprzemaczonego do ich skladowania lub magazynowania. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji
wskazano, te w toku prowadzonego postqpowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie przeprowadzono ogl$dziny w dniu 5 listopada 2018 r. terenu dzialek o nr
ew. 624 oraz 45. Podczas ogl@zin ustalono, te na dzialce o nr ew. 624 brak zalegania, skladowania
odpad6w. Droga byla przejezdna, utwardzona, na poboczu stwierdzono pojedyncze Sladowe iloSci
kruszywa betonowego. Na niemchomo~cistanowiqcej dzialkq nr ew. 45 (ul. Tusihska) r6wniet nie
stwierdzono Slad6w skladowania lub magazynowania odpad6w. Z tych pnyczyn organ uznal, te
sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa z uwagi na fakt, i t w tym konkretnym przypadku nie
zachodzi skladowanie lub magazynowanie odpad6w na drogach stanowiqcych dzialki o mew. 624
oraz 45 obqb Gqiorowo.
Radny Knysztof Zakolski zaproponowal aby przeprowadziC wizjq w terenie.
Przewodnicqcy Komisji poprosil o pisemne stanowisko Dyrektora MGZK, Referatu O ~ L ,
Skarbnika oraz Referatu lnwestycji w zakresie tych zamt6w, po tym Komisja przedstawi swoje
stanowisko.

4. Pnyjqcie protokolu z I o m II posiedzenia Komisji.
ProtokM z I posiedzenia zostal przyjety bez uwag, protok6l z I1 posiedzenia zostal przyjqty po
naniesieniu poprawek..
Glosowano w s ~ r a w i e :
Pnyjpie protokdu z I oraz I1 posiedzenia Komisji -I posiedzenie.
Wvnild elosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ S E : 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Glosowano w s~rawie:
Przyjqcie protokh z I oraz U posiedzenia Komisji. - I1 posiedzenie.
Wvniki elosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NLEOBECNI: 0

5. Sprawy r6Zne.
Radny Knysztof Zakolski poinformowal, te Komisja Skarg o d w z i e siq 21.02.2019 w czwartek o
godzinie 14.00.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwata zaprosil na nastqpne posiedzenie, kt6re o d w z i e siq w
dniu 25.02.2019r. o godzinie 14.00
Radna Gabriela Ksieyk zglosila, te na ul. Nasielskiej przy sklepie ,,U Wlada" zalega woda.

Radna Aneta Rogucka zglosila, te nie Swieci lampa w Jachrance pny ul. Z e m s k i e j wjazd na ul.
Dositiskg od Izbicy, oraz przewrbcone sg siupki po wypadku samochodowym.
Radny Wieslaw Winnicki poprosil o kontrole Straiy Miejskiej w okolicach wysypiska, ul. Slonecmy
Stok, poniewa2 wyrmcane sg tam kable i czqSci samochodowe.
Radna Teresa Knyczkowska poprosila aby przekazywat mieszkaricom aktualne informacje dotycqce
wysypiska w JaskMowie.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zglosil problem ile oznakowanego pasa ul. Juzistek, jest
tam zakaz parkowania a auta parkujg.

W mi&u z wyczerpaniem p o q d k u obrad Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zakoriczyl
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

r
Przygotowala: Paulina Kope

