
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

3 Posiedzenie w dniu 25 lutego 2019 
Obrady rozpoczqto 25 lutego 2019 o godz. 14:00, a zakohczono o godz. 15:15 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial6 czlonk6w. 

Obecni: 

1. Teresa Krzyczkowska 
2. Gabtiela Ksi@yk 
3. Slawomir Osiwala 
4. Aneta Rogucka 
5. Wiestaw Winnicki 
6. Krzysaof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli t a b  : 

1. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy 

1. Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie p o q d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala otworzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych, 
poinformowal, Fe w komisji bierze udzial5 czlonk6w (radny Wiedaw Winnicki sp(,inil siq na 
posiedzenie). 

Przewodnicqcy przedstawil poqdek obrad: 

I .  Otwarcie posiedzenia i przedstawienie poqdku obrad. 
2. Odczytanie protokdu z kontroli realizacji funduszu sdeckiego w 2018r. 
3. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych z budktu w 201 8 r. 
4. Przedstawienie przez Bunnistm informacji nt. realizacji uchwal Rady Miejskiej podjqtych 
w2018r. 
5. Sprawy r62ne. 
6. Zakodczenie posiedzenia. 

2. Odczytanie protokolu z kontroli realizacji funduszu soleckiego w 2Ol8r. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala odczytal protok6t z kontroli realizacji funduszu 
soleckiego w 2018r., kt6ry jest zatqcnikiem do protokolu. 
Po naniesieniu zgloszonych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjqta i podpisala protokt4 z kontroli 
realimcji funduszu soleckiego w 2018r. 

Glosowano w sorawie: 
Odczytanie protokh z kontroli realizacji funduszu sdeckiego w 2018r. 

Wvniki elosowania 
TAK: 5, NIE: 0, NIE WIEM: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 1 



3. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych z budietu w 2018 r. 
Przewodniczqcy udzielil glosu Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monice Ordak. Pani Skarbnik 
om6wila dotacje udzielone z budtetu w 201 8 roku. 

W ramach dotacji wydatkowanych z budietu jednostki s a m o q d u  terytorialnego wyroiniamy dotacje: 
podmiotowe, przedmiotowe, celowe. 
Beneficjentem dotacji z budtetu mogq by6 zarowno jednostki sektora finans6w publicznych, jak 
i podmioty do tego sektora niezaliczane (w tym fundacje i stowarzyszenia), z uwzglednieniem 
przepis6w m.in. ustawy o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie., 
ustawy o finansowaniu zadan oiwiatowych, itp. 
Zgodnie z umowq o wsparcie realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiqzany do wykorzystania 
przekazanych irodk6w finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskal i na wamnkach okreilonych 
umowq. Umowa o dotacje powinna zawierak co najmniej: szczeg6towy opis zadania, wysokosk 
udzielonej dotacji, termin wykorzystania dotacji, jednak nie dhiszy nii  do 3 1 gmdnia danego roku 
budtetowego, termin i spodb  rozliczenia, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji. 
Zgodnie z ustawq o finansach publicznych dotacje udzielone z budietu jednostki samorqdu 
terytorialnego w czqici niewykorzystanej do konca roku budietowego podlegajq mrotowi do dnia 3 1 
stycznia nastqpnego roku. W przypadku gdy termin realizacji zadania jest kr6tszy nik rok budzetowy, 
niewykorzystana czeik dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu wykorzystania 
dotacji. Od kwot dotacji zwr6conych po ww. teninach nalicza sie odsetki w wysokoici okreilonej jak 
dla zalegloici podatkowych, l icqc je od dnia nastepujqcego po uptywie termin6w zwrotow. Dotacje 
pobrane z budietu jednostki samorqdu terytorialnego, nienaleinie lub w nadmiemej wysokoici bqdi 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegajq zwrotowi do budietu wraz z odsetkami 
w wysokoici okreilonej jak dla zalegloici podatkowych, w ciqgu 15 dni od dnia stwierdzenia 
ww. okolicznoici. 
Nastqpnie Pani Skarbnik przedstawila jakie gmina w roku 2018 udzielila dotacje podmiotowe: 
- w ramach jednostek sektora finandw publicznych: 

Centrum Kultury i Czytelnictwa - przyznano dotacjq w wysokoici 1.371.080 zl, ktorq 
jednostka wykorzystala w 100% planu. Rozliczenia dotacji nastqpiiq w okresach kwartalnych. 

- w ramach jednostek spoza sektora finans6w publicznych: 
Niepubliczne Przedszkole Magiczny Las w Stasim Lesie - przyznano dotacje w wysokoici 
3.100 zl, wykorzystano w wysokoici 2.947,44 zl oraz rozliczono w terminie 04.01.2019r. 
Niepubliczne Przedszkole Wesole Skrzaty w Serocku - przyznano dotacje w wysokoici 
388.600 zl, wykorzystano w wysokoici 386.993,52. zl, oraz rozliczono w dniu 14.01.2019r. 
Obydwie plac6wki dokonaly rozliczenia zgodnie z Uchwalq Nr 4251XW2018 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu kontroli prawidlowoici ich pobrania i wykorzystania. 

Gmina w roku 2018 udzielila dotacji celowych dla podmiotow: 
- w ramach jednostek sektora finans6w publicznych: 

Cenhvm Kultu~y i Czytelnictwa - przyznano dotacjq w wysokoici 30.040 zl, na zakup 
zadaszenia scenicznego wraz z nagloinieniem oraz oiwietleniem, kt6rq jednostka 
wykorzystala w wysokoici 30.000 zl planu oraz rozliczyla w dniu 3 1.08.201 8r. 

- w ramach jednostek spoza sektora finans6w publicznych: 
Stowarzyszenie Serocka Akademia Seniora z siedzibq w Serocku na zadanie pn.: ,,Wspieranie 
aktywnoici senior6w poprzez prowadzenie dzialalnoici kulturalnej oraz edukacyjnej" - 

wysokoik przyznanej dotacji 20.000 zl. Realizacja zadania miala nastqpik do dnia 
31.12.2018r. 
Zwrot niewykorzystanej dotacji zwr6ciC w terminie 15 dni od daty zakoliczenia realizacji 
zadania - czyli do 15.01.2019r. Zwrot taki nie mial miejsca, gdyi zadanie zrealizowano 
i rozliczono w p h i .  
Rozliczenie zgodnie z zawartq umowq mialo nastqpik w terminie 30 dni od zakonczenia 
realizacji zadania, tj. do 30.01.2019r. 



Stowanyszenie KLUB SPORTOWY SOK& SEROCK - dotacja dla klubu sportowego 
dziatajqcego na terenie miasta i p i n y  Serock - wysokoSC pnymanej dotacji to 130.000 zl. 
W ramach oferty Klub zobowiqzaka siq do prowadzenia szkolenia sportowego dmQn sekcji 
pitki notnej w ramach rozgrywek Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Notnej oraz drutyn 
dziecivych i mlodzietowych Akademii Pilki Notnej nieuczesmicqcych w ww. rozgrywkach. 
Realizacja zadania miala nas$piC do dnia 3 1.12.2018r. 
Zwrot niewykorzystanej dotacji naleialo zwr6ciC w terminie do 15.01.2019r. Zwrot taki nie 
mial miejsca, gdy2 zadanie zrealizowano i rozliczono w p h i .  
Rozliczenie zgodnie z zawartq umowq mialo nas$piC w terminie do dnia 30.01.2019r. 

Ponadto gmina udzielila dotacji celowych dla: 
- Komendy Wojew6dzkiej Paristwowej S t r a j  Poiamej w wysokoici 25.000 zl z pmaczen iem 

na zakup sprqtu i uqdzen  sluQcych do utrzymania stalej gotowokci w celu podejmowania 
dzialah ratowniczych dla KPPSP w Legionowie. Dotowany wykonystal Srodki w 100% oraz 
rozliczyt siq dnia 11.01.2019r. czyli w terminie zgodnym z podpisanq umowq. 

- Wojew6dzhva Mazowieckiego w wysokobi 24.132 zl na realizacje zadania pn.: ,,Regionalne 
parhlentwo samoqd6w Mazowsza dla aktywizacji spdeczeristwa informacyjnego w zakresie 
e - administracji i geoinfomacji". Wojew6dzhvo nie wydatkowalo Srodk6w i ich zwrot nastqpit 
na konto gminy w dniu 19.12.2018r. 

- Powiatu Nowodworskiego z przemaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nanvq ,,Poprawa efektywnoici systemu ratownictwa w powiecie 
nowodworskim popmz rozbudowq i doposatenie Szpitalnego Oddziah Ratunkowego 
Nowodworskiego Cenhum Medycmego" w wysokoici 30.000 zt. Dotowany wykonystal Srodki 
w 100% oraz rozliczyl siq w dniu 28.01.2019r. czyli w terminie zgodnym z podpisanq umowq. 

Gmina udzielita dotacji dla mieszkahc6w, zgodnie z podjetymi uchwalami Rady Miejskiej Nr: 
- 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie okreSlenia zasad 

dofinansowania wymiany system6w p w c z y c h  na systemy proekologiczne na terenie p i n y  
Miasto i Gmina Serock oraz uchwata jq zmieniajqca tj. Uchwaka 
Nr 971Xl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015 r. w wysokoici 159.000 zt, 

- 1821W(/2012 Rady Miejskiej w Semku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie okreilenia zasad 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock w wysokoSci 45.000 zt. 

Gmina w roku 2018 udzielila dotacji w $cmej wysokoSci 2.200.020,96 zl. 

Opr6cz dotacji pmkazywanych z budtetu jednostki samoqdu terytorialnego, Gmina Serock 
wykonystala dotacje pozyskane z r6hych ir6del, tj.: 

Mamwiecki U r q d  Wojew6dzki - w ramach zadah zleconvch gmina wykorzystala Srodki 
w lqcznej wysokoSci 15,866.047.21 zl: 
z przemaczeniem na wyptaty zwrotu podatku akcyzowego, 
na realizacjq zadah bieQcych z zakresu administracji q d o w e j  zleconych gminie, 

na wydawanie decyzji na rzecz Swiadczeniobiorc6w innych nit ubezpieczeni spetniajqcych 
kryterium dochodowe, 
na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za niekt6re osoby pobierajqce Swiadczenia 
z pomocy spdecmej, Swiadczenia r o d z i ~ e  oraz za osoby uczestnicqce w zajqciach w cenbum 
integracji spdecznej na podstawie ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych 
ze Srodk6w pubbcznych,. 
na wyptatq nyczaltowanych dodatkbw energetycmych, 
na oplacenie specjalistycmych uslug opiekuhczych w miejscu zamieszkania dla os6b 
z zaburzeniami psychicznymi, 
na realizacjq Swiadczenia wychowawczego 500+, 



- na realizacjq: 
I. Swiadczeh rodzinnych, 
2. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
3. zasiku dla opiekuna, 
4. wyplaty Swiadczenia z tytulu urodzenia siq iywego dziecka, posiadajqcego zaiwiadczenie 

o ciqikim i nieodwracalnym upoSledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagraiajqcej iyciu. 
- na realizacjq zadari zwiqzanych z przymaniem Karty Duiej Rodziny, 
- na realizacjq rqdowego programu ,,Dobry start". 
2. Mazowiecki U n q d  Wojew6dzki - w ramach zadan wlasnvch gmina wykorzystala Srodki 

w lqcmej wysokoSci 1.378.962.56 zl: 
- Srodki stanowiqce zwrot czqici wydatk6w wykonanych w ramach funduszu sdeckiego w 2017 

roku, 
- na realizacjq zadania wlasnego w zakresie wychowania przedszkolnego, 
- na oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne dla odhiorc6w z OPS, 
- na dofinansowanie wyplat zasilkbw. 
- na wyplatq zasilk6w stalych, 
- na dofinansowanie zadania wynikajqcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy spdecznej, 

dotycqce wyplaty dodatk6w w wysokoSci 250 zt miesiqcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy, realizujqcego pracq socjalnq w Srodowisku, 

- na dofinansowanie zadah realiwwanych w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doiywiania ,,Pomoc pahstwa w zakresie doiywiania" na lata 2014- 
2020, 

- na dofinansowanie Swiadczeh pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow, 
- na dofinansowanie zakupu podrqcznik6w i materialow edukacyjnych dla uczniow, 
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zatmdnienia asystentow rodziny. 

Z Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego w roku 2018 gmina Serock wykorzystala dotacje 
w lqcznej wysokoSci 17.245.009,77 zl. 

3. Krajowe Biuro Wyborcze - w ramach zadan zleconych gmina otrzymala dotacjq w wysokoici 
88.234 zl z przeznaczeniem na przeprowadzenie wybor6w samorzqdowych oraz na prowadzenie 
statego rejestru wyborc6w. Wykorzystano Srodki w wysokoici 81.254.80 21. CqSC 
niewykorzystana dotacji w wysokoSci 6.979,20 zl- zostala zwr6cona w dniu 29.11.2018 
w wysokoici 941,43 zl i w dniu 20.12.2018 w kwocie 6.037,77 zl. 

4. Powiat Legionowski - Gmina Serock otrzymala dotacje w lqcznej wysokoSci 179.122 zl 
z przemaczeniem na: 

- 14.122 zl na realizacjq zadai~ z zakresu publicmego transporn1 zbiorowego. Srodki wykorzystano 
w 100%. Rozliczenie naswpilo w dniu 09.01.2019r. zgodnie z podpisanq umowq. 

- 155.000 zl na bieqce utrzymanie dr6g powiatowych na terenie gminy. Srodki wykorzystano 
w 100%. Rozliczenie nastqpilo w dniu 19.12.2018~. zgodnie z podpisanym porozumieniem. 

- 10.000 zl na organizacjq Swiqta Patrona Serocka Sw. Wojciecha. Srodki wykorzystano w 100%. 
Rozliczenie nastqpilo w dniu 05.1 1.2018r. zgodnie z podpisanq umowq. 

5 .  Fundacja Pracownia Badan i Innowacji Spolecznycb ,,Stoczniam - grant w lqcmej wysokoici 
22.000 zl na realizacjq projektu pn.: ,,Przestrzen dla partycypacji" w ramach Srodkow EFS. 
Srodki zostaly wykorzystane w 100% i rozliczono je w dniu 04.01.2019r. zgodnie z zapisami 
umowy. 
Uzyskano Srodki w wysokoSci 2.000 zl w zwiqzku z rozliczeniem koncowym umowy grantowej 
podpisanej w 2017r. na opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla miejscowego planu 
zagospodarowania przeshzennego gminy Serock - sekcja B 1. 
Ponadto w zwiqzku z przyswpieniem gminy do I1 etapu projektu ,,Przestrzen dla partycypacji", 
obejmujqcego etap wyloZenia do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Sekcja BI, uzyskano dofinansowanie 
w wysokoSci 20.000 zl. 



6. Wojew6dzki Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej - gmina otrzymala 
dotacje w wysokoSci 28.666.14 zl na realizacje zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2018 roku". ~ r o d k i  zostaly 
wykorzystane w 100%. Transzq dotacji rozliczono w dniu 07.11.2018r, zgodnie z zapisami 
umowy. 

7. U q d  Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego - uzyskano Srodki, kt6re wykorzystano 
w lqcznej wysokoSci 185.728.12 zl: 

- 13.914,63 zl z przeznaczeniem na zwrot kosztow za zorganizowanie w roku 2017 szkolenia pt.: 
,,ZywnoSC lokalnych rolnikow dla lokalnej spolecznoSci". Rozliczenie z roku 2017, 

- 6.484,95 zl na zwrot koszt6w realizacji projektu pn.: ,,Udzial w Targach Turystycznych 
Wypoczynek 2018 Torunski Festiwal Smak6wn. Wykorzystano Srodki w wysokoici 4.130,99 zt. 
Rozliczenie nastqpilo w dniu 30.10.201 8r. zgodnie z zapisami umowy. 

- 16.834,50 zl na realizacje projektu pn. ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych 
gospodarstw agroturystycznych". Wykorzystano Smdki w wysokoici 15.682,50 zl. Rozliczenie 
nasti)pilo w dniu 30.10.2018r. zgodnie z zapisami umowy. 

- 10.000 zl na realizacje zadania pn.; ,,Remont i wyposakenie Swietlicy wiejskiej i shatnicy OSP 
w sdectwie Stanislawowo" w ramach programu pn. ,,Mazowiecki Instrument AktywnoSci 
Sdectw Mazowsze 2018". Wykorzystano Srodki w 100%. Rozliczenie nastqpilo w dniu 
05.10.2018r. zgodnie z zapisami umowy. 

- 10.000 zl na realizacje zadania pn.; ,,Wyposaienie placu zabaw w sotechvie Debinki" w ramach 
programu pn. ,,Mazowiecki Instrument AktywnoSci Sdectw Mazowsze 2018". Wykorzystano 
Srodki w 100%. Rozliczenie nastqpito w dniu 14.09.2018r. zgodnie z zapisami umowy. 

- 2.000 zl stanowiqce nagrode za udzial w konkursie ,,Najaktywniejsze sdectwo - Sukcesy widaC 
po sgsiedzku". ~ r o d k i  te nie wymagajg rozliczenia. 

- 130.000 zl na wspM~nansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaSniczego dla jednostki 
Ochotniczej Straty Poiarnej w Woli Kielpinskiej. Dotacje wykorzystano w 100% a rozliczenie 
ztozono zgodnie z umowq w dniu 02.01.2019r. 

8. Fundusz Pracy - uzyskano Srodki w wysokoSci 5.633 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zatmdnienia asystentow rodziny. Dotacje wykorzystano w 100%. 

9. Ministerstwo Sprawiedliwoici - uzyskano Srodki w wysokoSci 37.581,39 zl na zakup 
wyposaienia i urqdzeh ratownichva, niezbednych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla 
gminnych jednostek OSP, zestaw uniwersalnych podp6r i klin6w do stabilizacji pojazdu. 
Wykorzystano Srodki w wysokoSci 29.586.15 zl. Rozliczenie nastqpilo w dniu 06.11.2018r. 
zgodnie z zapisami umowy. CzeSC niewykorzystana dotacji w 
wysokoici 7.995,24 zl zostala zwr6cona w dniu 02.1 1.2018r. 

10. Ministerstwo Obrony Narodowej - uzyskano Srodki w wysokoici 23.400 zl na dofinansowanie 
zadania pn.: ,,lawka NiepodlegtoSci dla samorqd6w". Wykorzystano Srodki w wysokoici 22.800 
zl. CqSC niewykorzystana dotacji w wysokoSci 600 zl zostala zwr6cona w dniu 3 1.01.2019r. - 
Rozliczenie nastqpilo w dniu 13.02.2019r. zgodnie z zapisami umowy. 

11. Ministemtwo Sportu i Turystyki - uzyskano Srodki w wysokokci 30.000 zl na dofinansowanie 
zajef, sportowych dla uczniow w ramach powszechnej nauki ptywania ,,Umiem ptywaC". 
Wykorzystano Srodki w wysokoSci 25.738.37 zl. CzeSC niewykorzystana dotacji w wysokoici 
4.261,63 zl zostala zwrocona w dniu 21.12.201 8r. 

12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w zwiqzku z podpisaniem umowy 
z Narodowym Forum Muzyki uzyskano Srodki w wysokoSci 2.520 zl na realizacje projektu 
Akademii Choralnej, realizowanego ze Srodk6w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, ktorego celem jest rozwoj chh6r6w szkolnych, upowszechnianie Spiewu oraz 
edukacja muzyczna dzieci i mtodzieiy w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Wykorzystano Srodki 
w 100%. 

13. Bank Gospodarstwa Krajowego - na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym 
oraz na podstawie ztozonego czeSciowego rozliczenia, uzyskano dotacje w wysokoici 521.13 1.83 
zt. z przeznaczeniem na pokrycie czeici kosa6w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: - 



,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie 
14. Srodki stanowiqce fundusze unijne uzyskano w $cznej wysokoici 1.962.808.62 zl: 
- w zwiqzku z rozliczeniem projektu ,,Aktywnie po wiedq", realiwwanego w ramach ,,MobilnoiC 

kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny ,,Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 - 2020" 
uzyskano dotacjq za rok 2017 w wysokoki 11.168,43 zl. 

- uzyskano dotacjq za rok 2017 w wysokoici 346.030.18 zl w zwiqzku z dofinansowaniem projektu 
pn.: ,,Wyposakenie Izby Pamiqci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania 
,,Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkdy na izbq p a m i ~ i  i hdycji 
rybackich w Serocku". Wp4yw dotacji w 2018 roku wynikal z procedur kontrolnych. 

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskala dotacjq 
w wysokoici 148.320 zl na realizacjq projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkahc6w wojew6dztwa mazowieckiego". W ramach projektu, kt6ry bqdzie realizowany 
w 2019r. wstanq zorganizowane szkolenia dla mieszka1ic6w gminy, w siedmiu grupach 
tematycznych, kt6rych celem bedzie poszerzenie kompetencji cyfrowych. Rozliczenie naskqpi 
po zakohczeniu realizacji projektu. 

- uzyskano Srodki w formie dotacji w lqcznej wysokoici 404.33 1,09 zl z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrahnia Program6w Unijnych na realizacje projektu pt.: ,,Serockie Centrum Uslug 
Spolecznych". Rozliczenie nas$pi po zakohczeniu realizacji projektu. 

- uzyskano dotacjq w wysokoici 716.958,92 zl na realizacjq zadania pn. ,,Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrm" w ramach dziaiania 
gospodarka wodno - Sciekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrasmktura 
i Srodowisko 2014-2020. Rozliczenie cqiciowe nastqpuje na podstawie zlobnych wniosk6w 
o rozliczenie koncowe nastqpi po zakohczeniu zadania w 2019r. zgodnie z zapisami umowy 
o dofinansowaniu. 

- Uzyskano dotacjq w wysokoki 300.000 z.4 na dofmansowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie" w ramach Programu Operacyjnego Rybachvo i Morze 
2014-2020. Dotacja wstala rodicwna w terminie zgodnym z umowq, tj. w dniu 29.10.2018r. 

- zaplanowano Srodki w fonnie dotacji w iqcznej wysokoici 856.425,60 zl z Mazowieckiej 
Jednostki Wdratania Program6w Unijnych na realizacje projektu pt.: ,,Kluby Kluczowych 
Kompetencji" w ramach Europejskiego Funduszu Spdecmego RPO WM 2014 - 2020. 
Realizacja zadania oraz wplyw irodk6w planowany jest w roku 20 19 - 2020. 

Gmina w roku 201 8 wykorzystala dotacje w $cmej wysokoSci 20.275.998,80 zl. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal o r6kniq wysokoSci dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

Skarbnik Monika Ordak wyjdnila, ke przedszkole W e d e  Skrzaty ma wiqksq liczbe dzieci oraz 
hnkcjonowala caiy rok budietowy, a p d s z k o l e  Magicmy Las wstalo utworzone pod koniec roku. 

Nu posiedzenie kom&ji przybyl radny Wieslaw Winnicki. 

Przewodnicqcy Komisji zapytal: 
a) jakie sq r6knice miedzy dofinansowaniem a dotacjq, 
b) dlaczego na niekt6re dotacje wymagana jest uchwaia Rady Miejskiej a w innym umowa 

podpisana z Burmistrzern, 
c) czy zdarzyla siq sytuacja, ie gmina nie rozliczyla dotacji lub nie wykorzystala dotacji. 

Skarbnik Monika Ordak udzielila odpowiedzi: 
a) dotacja czy dofinansowanie q to wszystko dotacje tylko z pmmaczeniem na 

dofmansowanie lub sfinansowanie danego zadania, 
b) odnosi siq to do danych ustaw, jeili chodzi o pomoc finansowq stosuje siq u s t a y  o tinansach 

publicznych, kt6ra m6wi jakq Rada powinna podjqC uchwalq i co powinno by6 w niej 
wyszczeg6lnione, 



c) nie ma przepis6w, ktore rozdzielaja zasady dotacji oraz rozliczenia, gl6wnq ustaw? jest ustawa 
o finansach publicznych, ale zastosowanie moga mieC r6wniei inne przepisy np. ustawa o 
sporcie, o porqdku publicznym, o wolontariacie. W zaleinoici od rodzaju przekazania 
pomocy na realizacje naszych zadan statutowych stosuje siq odpowiednie przepisy. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zaproponowal aby powolac zespd kontrolny, kt6ry 
skontroluje wybranq dotacjq, wniosek, rozliczenie, terminy, faktury. Data kontroli zostanie ustalona. 

4. Przedstawienie przez Burmistrza informacji at. realizacji uchwal Rady Miejskiej podjqtych 
w 2018 r. 

Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafal Karpiliski przedstawil informacje nt. realizacji uchwal w 
2018r. W 201 8r. Rada Miejska podjqla iqcznie 162 uchwaty, w tym 121 uchwal z inicjatywy 
Burmistrza, oraz 41 uchwal z inicjatywy Rady Miejskiej. W pehi uealizowano 147 uchwal. W 
stosunku do 2 stwierdzono niewainoik w caloici lub czqici, w trakcie realizacji pozostaio 11 uchwal, 
1 uchwala zostaia uchylona i 1 uchwala pozostala nieuealizowana. 
W 201 8r. nastqpujqce uchwaty zostaty uchylone przez Wojewode Mazowieckiego : 

1. Uchwala 508/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25  czenvca 2018 r. w sprawie 
wyraienia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli oraz 
okreilenia sezonu kqpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygniqciem nadzorczym WNP-1.4 13 1.102.20 18.KS z dnia 25 lipca 
2018r. stwierdzil niewainoit uchwaty 508KLIV/2018 w sprawie wyraienia zgody na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli oraz okreilenia sezonu kqpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

2. Uchwala 521/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc 
spneda iy  i podawania napoj6w alkoholowych. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygniqciem nadzorczym WNP-1.413 1.152.2018.KS z dnia 1 
paidziernika stwierdzil niewainoic uchwaty 521KLVI11/2018 w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w 
alkoholowych w zakresie 5 3 uchwaiy, tj: 

1. Punkt sprzedazy napojdw alkoholowych przeznaczonych do spoiycia w miejscu sprzedaj oraz 
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaj nie moie byi usytuowanyc 
I) w tymczasowych obiektach budowlanych - n a l e j  przez to rozumiet obiekt budowlany 

przemaczony do czasowego ujtkowania w okresie kdtszym od jego tiwaloici 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbibrki, a take  obieb 
budowlany niepolqczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pmvilony 
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumamzne, 
urrqdzenia rozrywkowe, barakowory, obiekly kontenerowe (deJinicja zawarta w j 3 pki 5 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z @in. zm.), 

2) w obiektach o chraberze przenoinym orar przewoinym typu: kioski, samodzielnie 
funkcjonujqce roll-bury, przemieszczajqce sif prrycrepy gmtronomiczne, namioty. 

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

W trakcie realizacii/niezrealizowane sa naste~uiace uchwah: 



1. Uchwala 430lXLJ2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie spneda iy  dzialki n r  1717 
poloionej w obrqbie 12 w Serocku. 
Uchwala niezrealizowana - nabywca wycofal siq z zamiaru zakupu 

2. Uchwala 431CUl2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przystqpienia do sporqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku. 
Uchwala w trakcie realizacji - na etapie ksztaitowania koncepcji projektu planu. 

3. Uchwala 434/XL/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zaciqgniqcia poiyczki 
dlugoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 
Uchwala uchylona uchwalq 548lL112018. Nie ogloszono konkursu z uwagi na brak irodk6w. 

4. Uchwala 445KLU2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przystqpienia do sporqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego miasta Serock - obszar A2. 
Uchwala w trakcie realizacji - przeprowadzenie dalszej procedury planistycznej zaleine jest 
od uzgodnienia Gminnej Ewidencji Zabytkow (w trakcie uzgodnieli z Mazowieckim 
Wojew6dzkim Konsenvatorem Zabytkow). 

5. Uchwala 448IXLU2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zamiany grunt6w poloionych 
w obrqbie Stasi Las gm. Serock. 
Uchwala w trakcie realizacji - oczekiwanie na wykreilenie hipoteki na przejmowanej cz$Sci 
nienrchomo~ci. 

6. Uchwala 465IXLIIU2018 z dnia 23 kwietnia 2018r w sprawie nabycia dzialki n r  110104 
poloionej w obrqbie Jadwisin gm. Serock. 
Uchwala w trakcie realizacji - na etapie podzialu dzialki, zostala podpisana umowa uiyczenia 
do czasu ostatecznego przejecia czeici dzialki. 

7. Uchwala 499flLLW2018 z dnia 25 czenvca 2018r. w sprawie zmiany uchwaly Nr 
372KXXV12017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotycqcej 
pnystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego 
gminy Serock- sekcja B1. 
Uchwala w trakcie realizacji - projekt mpzp po pienvszym wyloieniu do publicznego wglqdu. 

8. Ucbwala 504IXLVU2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przystqpienia do 
sporqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego gminy 
Serock - sekcja F1 obrqb Jadwisin. 
Uchwala w trakcie realizacji - podpisano umowq z wykonawcq. 

9. Uchwala 526/XLWZ018 z dnia 27 wneSnia 201%. w sprawie wyraienia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zanqdzania drogq 
krajowq. 
Uchwala w trakcie realizacji 2019-2020 na etapie podpisania porozumienia. 

10. Uchwala 542lLU2018 z dnia 29 paidziernika 2018 r w sprawie nabycia dzialki n r  1413 
obrqb Ludwinowo Dqbskie, gm. Serock. 
Uchwala w trakcie realizacji - podpisanie aktu notarialnego w marcu br. 

11. Uchwala 543lLU2018 z dnia 29 paidziernika 2018r. w sprawie zmiany uchwaly n r  
504flLLW2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czenvca 201%. dotycqcej 
pnystqpienia do sporqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
pnestrzennego gminy Seroek - sekcja F1 obrqb Jadwisin. 
Uchwala w trakcie realizacji - podpisano umowe z wykonawcq. 

12. Uchwala 544lLU2018 z dnia 29 paidziernika 2018 r w sprawie pnystqpienia do 
sporqdzenia miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego miasta Serock - 
obszar A3. 
Uchwala w trakcie realizacji - w trakcie uzgodnien z instytucjami. 



13. Uchwala 20/n%2018 z dnia 19 grudnia 2Ol8r. w sprawie wydziehwienia c@ci dzialki 
n r  St,? obrqb 15, poloionej p n y  ul. Zakroczymskiej w Serocku. 
Uchwala w trakcie realizacji. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwah zapytal czy sq uchwaly w trakcie realizacji, kt6re 
wymagajq uchylenia, wycofania, zmiany, takie, kt6re majq status do wykonania a wiadomo jut, ie nie 
b& wykonane, np. uchwaly dotycqce nieruchomoici, kt6re gmina chciala spnedab kiUca lat temu, a 
cena w dniu dzisiejszym na pewno jest inna. 

Sekretarz Rafal Karpiliski odpowiedzial, t e  zostanie to sprawdzone. 

W zwiqzku z brakiem dyskusji Przewodnicqcy zakoliczyt ten punkt p o q d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Stawomir Osiwala odczytal stanowisko komisji w sprawie rozpatnenia 
wniosku dotycqcego pmprowadzenia kontroli gospcdarki finansowej gminy z w i p n e j  z 
utrzymaniem dr6g na terenie wsi Ggsiorowo. Po naniesieniu zgioszonych poprawek, cztonkowie 
komisji podpisali ww. odpowiedi, kt6ra jest zalgcmikiem do protokdu. 

6. Zakokzenie posiedzenia. 

W zwiqzku z wyczerpaniem p o q d k u  obrad Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zakohczyl 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 


