Protok6l nr 4 / 2 0 1 9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 2 marca 2019r.
Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urzedzie Miasta iGminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.30.
Posiedzenie Kornisji otworzyl Przewodniczqcy Kornisji Rewizyjnej Slawornir Osiwala
i ~oinforrnowatze w ~osiedzeniuKornisii uczestniczv 6 radnvch : lista obecnoiciiatqcznik nr l),co'stanowi quorum, brzy kt6rym ~ o m i s j arnoie obradowat. W
posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Skarbnik MiG Monika Ordak p.0. Kierownika
Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Boiena
Kaczrnarczyk, Kierownik Referatu Adrninistracyjno- Gospodarczego Anita Kubalska
(lista obecnoici-zalqcznik nr 2 ) .
Przewodniczqcy Komisji Slawornir Osiwala
Przedstawil porzqdek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola problernowa w wybranyrn Referacie UMiG Serock- Referat
Adrninistracyjno-Gospodarczy.
3. Odczytanie protokolu z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budietu w
2018r.
4. Odczytanie protokolu z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej podjqtych
w 2018r.
5. Sprawy r6zne
6. Zakoliczenie posiedzenia
Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag.
Porzqdek zostal przyjety.

Kontrola problemowa w wybranym Referacie UMiG Serock- Referat
Administracyjno-Gospodarczy.
Kierownik AG Anita Kubalska
Przedstawila zakres dzialah Referatu;
,,Do zadah naleiy prowadzenie spraw w zakresie lokalnego transportu drogowego,
przygotowywanie zezwoleh na sprzedaz napoj6w alkoholowych, prowadzenie
kontroli w terenie oraz kontrola realizacji optat za wydawanie zezwoleh.
Prowadzenie kancelarii urzqdu, przyjrnowanie, wysylanie i rozdzielanie
korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji. Prowadzenie rejestru kart
drogowych sarnochod6w sluibowych, prowadzenie spraw socjalnych pracownikbw.
Do zakresu dzialania Referatu naleiy zalatwianie spraw dotyczqcych obslugi
adrninistracyjno-gospodarczej budynku urzqdu oraz budynk6w adrninistrowanych
przez Urzqd, a w tyrn: zaopatrzenie Urzgdu w niezbqdne rnaterialy i urzqdzenia,
zapewnienie wlaiciwego utrzyrnania oraz wlaSciwq konserwacje budynk6w
zarzqdzanych przez Urzqd, obowiqzk6w wynikajqcych z Prawa budowlanego
dotyczqcych uiytkownik6w obiekt6w budowlanych. Planowanie oraz zalatwianie

spraw z zakresu remontow bieiqcych, przygotowywanie plan6w i wsp6ldzialanie
w wykonywaniu zadari inwestycyjnych, zapewnienie. Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzqdzeri i instalacji w Urzedzie, gospodarowanie irodkiem
transportu na potrzeby Urzedu i jednostek organizacyjnych. Zapewnienie
utrzymania porzqdku w siedzibie Urzedu oraz w granicach nieruchomoici
zarzqdzanej przez Urzqd. Zalatwianie
spraw w zakresie udzielania zam6wieri
publicznych zgodnie z zawartymi w t y m zakresie umowami, nadz6r nad
wykonaniem zam6wieh zgodnie z zawartymi w t y m zakresie umowami.
Zapewnienie wlaiciwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury
informatycznej Urzedu, opracowanie plan6w zakupu sprzqtu komputerowego oraz
zapewnienie jego wlaiciwej konserwacji. Zapewnienie wlaiciwego funkcjonowania
dostepu do internetu i konfiguracji poczty elektronicznej, zarzqdzanie i nadz6r nad
bezpieczehstwem sieci, zapewnienie prowadzenia wlaiciwej archiwizacji zasob6w
informatycznych. Do zakresu dziatania Referatu naleiq- nastqpujqcy zadania
wlasne:Przygotowywanie zezwoleh na sprzedai napojow alkoholowych,
prowadzenie kontroli w terenie oraz kontroli realizacji oplat za wydanie zezwoleri.
Prowadzenie gospodarki zasobami lokalowymi bedqcymi w dyspozycji Gminy,
a w szczeg6lnoici: wsp6tpraca z Miejsko- Gminnym Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Serocku, w zakresie zarzqdzania w/w budynkami. Kierowanie os6b
fizycznych i prawnych do zawarcia umowy najmu w budynkach znajdujqcych sie
w dyspozycji Gminy, przygotowywanie skierowan o przydzielenie lokalu
zastepczego osobom eksmitowanym,
przyjmowanie
wniosk6w
i ich
ewidencjonowanie i kompletowanie niezbednyci zalqcznik6w. Przygotowywanie
projekt6w decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy, p n y
wsp6lpracy z Oirodkiem Pomocy Spotecznej oraz kontrola wydawanych decyzji.
Prowadzenie ewidencji obiekt6w iwiadczqcych uslugi hotelarskie na terenie gminy,
wydawanie zezwoleri na wykonywanie regularnych przewoz6w os6b, udzielanie
licencji na wykonywanie transportu drogowego taks6wkq. Prowadzenie spraw
sqdowych dotyczqcych wyplaty odszkodowania za niedostarczenie lokali
socjalnych, prowadzenie rejestru itobk6w na terenie gminy. Wykonywanie zadari
zakresu obslugi ewidencji gospodarczej, wydawanie decyzji przyznania lub
odmowy przyznania dodatku energetycznego. Zatatwianie spraw okreilonych
w przepisach o zbi6rkach publicznych, bezpieczeristwie imprez masowych."
Wiceprzewodniczqcy Komisji Krzysztof Zakolski
,,Czy na remonty s q przeprowadzane przetargi?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Drobne remonty s q przeprowadzane przez Referat AG, a j e i l i zadania wymagajq
wiekszych nakladbw, t o zadania przechodzq do Referatu PRI".
Wiceprzewodniczz#cyKomisji Krzysztof Zakolski
,,Czy byly przypadki cofniecia zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,W c i a u ostatnich piqciu lat nie bylo cofniecia zezwolenia, kontrolujemy punkty
sprzedaiy na bieiqco. Mamy silnie dzialajqcq S t r a i Miejska, kt6ra j e i l i s q
zgloszenia t o reaguje. Najczeiciej zdarzenia wystepujq w obrebie sklepbw, zmiana
przepis6w a co za t y m idzie zmiana naszej uchwaly, t o t e i pokazuje, i e
zmniejszyta sie sprzedai alkoholu. Nie spotykamy takich przypadk6w tamania
zapisdw ustawy. Przepisy, ktore stanowiq mozliwoici wydania zezwolenia na
sprzedai napoj6w alkoholowych, s q obwarowane odpowiednimi zasadami, alkohol

musi by6 odpowiednio oznaczony, stak w odpowiednich lod6wkach, karda musi by6
przeszkolona. Duio wydajemy zezwoleri na sprzedai napojow alkoholowych dla
hoteli, wiec t u sami zainteresowani bardzo pilnujq zasad.
Radna Gabriela Ksiqzyk
,,Kt0 dokonuje takich kontroli? "
Kierownik AG Anita Kubalska
,,My
dokonujemy kontroli, czyli
Gospodarczego oraz Strai Miejska."

pracownicy

Referatu

Adrninistracyjno-

Wiceprzewodniczqcy Komisji Krzysztof Zakolski
,,Jakie podrnioty partycypujq w procesie wydania decyzji na przeprowadzenie
imprezy masowej?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,Strai pozarna, policja, sluiby medyczne, Sanepid, musirny uzyskad pelen komplet
dokumentbw, zgod, aby wydad pozwolenie na imprezq rnasowq. Na terenie naszej
gminy marny jednq takq impreze, ~ w i e t oPatrona Serocka, pozostale wydarzenia
nie sq imprezami masowymi.
Organizator przedstawia nam komplet dokumentbw, lqcznie z zabezpieczeniem od
strony ochrony, wtedy wydajemy zgode."
Wiceprzewodniczqcy Komisji Krzysztof Zakolski
,,Jaki jest okres w jakim mozna otrzymad zgode na przeprowadzenie imprezy
rnasowej?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,My otrzymujemy komplet dokurnent6w, i wydajemy decyzje bez zbednej zwloki,
ale jeSli analizujemy daty wydanych opinii poszczeg6lnych stuib t o procedura m o i e
trwad okolo dw6ch miesiecy."
Radny Wieslaw Winnicki
,,Czy na imprezy soleckie jest potrzebna zgoda na irnpreze rnasowq?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,Organizator ocenia jaka liczba os6b weimie udzial i zapewnia ochrone i wszelkie
zabezpieczenia, na mniejsze imprezy nie potrzeba zgody."
Przewodniczqcy Komisji Sawomir Osiwala
,,Kt0 jest administratorem budynkow uzytecznoSci publicznej w zasobie gminnym,
tj. ratusz, szkoly, czy mamy wir6d personelu osoby uprawnione do dokonywania
przeglqdu budynkow?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,W zakresie rnoich obowiqzk6w jest administrowanie trzema budynkami, Zaklad
Komunalny administruje swoimi budynkarni, szkoty swoimi. Znarn przepisy prawa
budowlanego, wiem kiedy i jak trzeba sprawowaC kontrole nad tymi budynkarni,
Z prawa budowlanego wynikajq
u mnie jest harmonogram przeglqd6w.
bezpoirednie przepisy, m6wiqce o nadzorze nad budynkami, czyli jak budynki

powinny spetniaC swoje obowiqzki, prawa jakie i kiedy przeglqdy powinny byd
wykonywane.
Marny ksiqzki obiektbw, w kt6rych odpowiedni specjaliSci
z uprawnieniarni, dokonujq wpis6w.

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwata
,,Moirn zdaniern, bedzie to uwaga do protokolu, bo jeSli mamy specjalist6w
w Zakladzie Kornunalnym z uprawnieniarni, kt6rych zatrudniamy jako gmina, to
dlaczego rnusirny jeszcze ogtaszaC przetargi na konserwacje jednego czy dw6ch
budynk6w oddzielnie. Elektryk, kominiarz czy gazownik przychodzi sprawdzid,
zgodnie z terrninarzem czy budynek nadaje sie do eksploatacji, to musi rnieC za
t o zaplacone. Stqd moje pytanie dlaczego, ponosimy dodatkowe koszty, skoro
rnarny fachowc6w w Komunalnym Zakladzie Budzetowym.
Kolejne pytanie ilu jest pracownik6w w referacie?
Kierownik AG Anita Kubalska

,,I4os6b, jest to najwiqkszy referat w Urzedzie."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwata
,,Czy na wydawanie decyzji na sprzedaz napoj6w alkoholowych ma Pani Kierownik
upowaznienie Burmistrza?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,,Nie mam upowaznienia, u nas takie decyzje podpisuje sekretarz."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwata
,,Kt0 w referacie zajrnuje sie planowaniern budzetu, rozurniern, ze jako referat
sklada Pani zapotrzebowanie do budzetu na te potrzeby, kt6re wynikajq z zakresu
dzialah. Zakup sprzqtu, zakup wyposazenia, rnateriat6w biurowych, jak to sie
odbywa w Urzedzie?"
Kierownik AG Anita Kubalska
,Na podstawie analiz rocznych zuzycia rnateriat6w czy ustug, wiem co jest
w zakresie rnoich obowiqzk6w i do wykonania w naszym referacie. Marn
pracownik6w rnerytorycznych odpowiadajqcych za swoje zadania, wobec tego
planujerny sw6j buddit na podstawie analizy z kolejnych lat. To co mamy
konieczne do wykonania, planujerny z pewnq przewidywalnoSciq, czy sq to drobne
naprawy, czy przeglqdy, czy umowy state roczne, mamy SwiadomoSC jak te uslugi
ksztaltujq sie na rynku. Jegli chodzi o zakupy specjalistyczne, czyli sprzqt
kornputerowy, programy komputerowy, programy do obstugi geodezji, inwestycji,
finans6w, prowadzimy rozmowy dostajq inforrnacje od kierownika z wybranyrn
programem i dokonujemy zakupu. Opieramy sie na doSwiadczeniu inforrnatyk6w."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwata
,,Dodatkowe pytanie w tym ternacie, czy to wynika z biezqcej dziatalnoSci, czy
z wyrniany poglqd6w pomiedzy pracownikarni czy jest opracowany plan zakupu
sprzqtu, czy po zakupie kt02 okreSla jego wartoSC uzytkowq, ile czasu arnortyzuje
sie dany sprzet, co sie dzieje ze sprzetern zarnortyzowanyrn."

Kierownik AG Anita Kubalska
,,Arnortyzacja sprzgtu elektronicznego nie leiy w gestii rnojego referatu, t e sprawy
nalezq do referatu FN."
Skarbnik Monika Ordak
,,Zgodnie z tabelq arnortyzacyjnq jest dany sprzgt urnarzany, w zaleinoici od
wartoici, j e i l i jest drobny sprzqt, jest urnarzany od razu w dniu wartoici zakupu,
jeili jest to duzy sprzgt duzej wartoici to zgodnie z tabelq arnortyzacyjnq co rok
opisujerny poszczegblne stawki."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
,,Kt0 i co decyduje o wartoici i czasie uzytkowania zakupionych np. rnebli?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Jeili chodzi o uiywanie sprzgtu, rnebli czy innego wyposaienia sarni decydujerny
o wyrnianie, jeili sprzgt jest w dobryrn stanie nie wyrnieniarny, jeili ulega
zniszczeniu, powolana kornisja likwidacyjna zdejrnuje ze stanu, z rnajqtku."
Kierownik AG Anita Kubalska
,,Sprzet kornputerowy jest utylizowany zgodnie z obowiqzujqcyrni procedurarni."
Wiceprzewodniczqcy Komisji Krzysztof Zakolski
,,Nasungla sig sugestia, Zaklad Kornunalny ma fachowc6w z uprawnieniarni, ale
zastanawia czy do kontroli nie powinny by6 zatrudniane podrnioty z zewnqtrz"
Skarbnik Monika Ordak
,,Sprawdzirny i udzielirny odpowiedzi."
Kierownik AG Anita Kubalska
,,Do kontroli rnuszq bye uprawnienia, specjalne uprawnienia, zeby nie rnylit
z inspektorern nadzoru."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
,,Na kontrolg referatu rnarny caly rniesiqc, powolarny zespdy kontrolne, wiqc
chcialbyrn, i e b y szczegolnie Pani Kierownik przygotowala nastgpujqcq ternatykg:
prowadzenie spraw w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, rozliczanie kart
sluibowych,
prowadzenie
sprawa socjalnych
drogowych sarnochodow
pracownikbw, gospodarowanie irodkiern transportu na potrzeby Urzgdu
i jednostek organizacyjnych, opracowanie planow zakupu sprzgtu kornputerowego
oraz zapewnienie jego wlaiciwej konserwacji, prowadzenie gospodarki zasobarni
lokalowyrni bedqcyrni w dyspozycji Grniny a w szczeg6lnoici: wsp6lpraca
z Miejsko- Grninnyrn Zakladern Gospodarki Kornunalnej w Serocku, w zakresie
zarzqdzania w/w budynkarni, przygotowywanie skierowah o przydzielenie lokalu
zastgpczego osoborn eksrnitowanym w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawne,
wnioskbw i ich ewidencionowanie i kornpletowanie niezbednych
.przyjrnowanie
.- .
zalqcznikow. Prowadzenie spraw sqdowych dotyczqcych .wyptaty odszkodowania
za niedostarczenie lokali socjalnych."

Odczytanie protokdu z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budietu
w 2018r
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
Odczytat protok6l z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budzetu w 2018r.
( zat. nr 3),Kornisja Rewizyjna przyjgla i podpisala protok6l z kontroli.

Odczytanie protokdu z kontroli realilacji uchwal Rady Miejskiejpodjetych
w 2018r
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
Odczytat protok61 z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej podjgtych w 2018r.
( zat, nr 4), Kornisja Rewizyjna przyjeta i podpisata protok6t z kontroli.
4.
Sprawy rbine

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
,,Czy z naszego urzqdu poszly wnioski dotyczqce reklamacji wojskowej w rarnach
powszechnego obowiqzku sluiby wojskowej?"
Skarbnik Monika Ordak
,,Ustalimy i udzielimy odpowiedzi."
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad i zakoriczyl posiedzenie Komisji Rewizyjnej
o godz. 14,50.
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