Rada Miejska w Serocku
Komisja Rewizyjna

5 Posiedzenie w dniu 9 maja 2019
Obrady rozpoczeto 9 maja 2019 o godz. 14:30, a zakoriczono o godz. 17:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzido udzial5 czlonk6w.
Obecni:

1.Teresa Krzyczkowska
. .
2. p
3. Slawomir Osiwala
4. Aneta Rogucka
5. Wieslaw Winnicki
6. Krzysztof Zakolski
W posiedzeniu Komisji udzial wzieli &e:
1.
2.
3.
4.

Rafal Karpiliski- Sekretarz Miasta i Gminy
Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy
Anita Kubalska- Kierownik Referatu AG
Maciej Gdawski-Dyrektor OSiR

1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie ponqdku obrad.
Przewodnicqcy Komisji Siawomir Osiwala otworzyl posiedzenie i przedstawil porqdek
obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie po-u
obrad.
2. Kontrola realizacji wykonania budtetu za 2018 rok.
3. Pnygotowanie protokolu z kontroli problemowej Referatu AdministracyjnoGospodarczego.
4. Kontrola problemowa dotycqca realizacji zadah i fimkcjonowania OSrodka Sportu i
Rekreacji.
5. Sprawy r6be.
P o q d e k pnyjeto bez uwag
2. Kontrola realizacji wykonania budketu za 2018 rok.
Pani Skarbnik Monika Ordak przedstawila realizacje wykonania budketu za 2018 rok.
Dochody bu&etu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostaly przyjete Uchwdg Budtetowg
Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
18 grudnia 2017r. w lgcznej kwocie 71.490.361,74 21, w tym:

-

dochody bietqce w kwocie

68.128.02 1,74 zl,

- dochody majqtkowe w kwocie 3.362.340,OO zl.
W trakcie realizacji bud*tu dochody ulegly zmianom, ktbre wprowadzono oimioma
Uchwdami Rady Miejskiej oraz oimioma kzr+dzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
W wyniku dokonanych zmian plan dochod6w bubtowych gminy na dzieri 31.12.2018r.
wyni6sl74.406.902,97 zl, wykonanie zaS 74.667.335,lO zl, co stanowi 100,35% planu,
w tym:
- dochody bie@ce - plan 72.207.125,54 zl, wykonanie 72.382.233,25 zl, tj. 100,24%,
- dochody majqtkowe -plan 2.199.777,43 zl, wykonanie 2.285.101,85 zl, tj. 103,88%.
Uzyskano dochody z t y t u k
- podatk6w i oplat lokalnych - wykonano w wysokoSci 20.524.740,7 zl, w tym podatek od
niemchomoici - wykonano w wysokoSci 13.524.863,39 zl 27% planu dochod6w,
- dotacji celowych na zadania bieQce i majqtkowe - 18.4 11.128,84 zl - 25% planu dochodbw,
- PIT i CIT- wykonano w wysokoSci 17.859.041,99 zl - 24% planu dochod6w,
- subwencji obwiatowej - wykonano w wysokoici 14.245.373 zl - 19% planu dochod6w,
- dotacji ze irodk6w unijnych na dofinansowanie inwestycji i wydatk6w biekpych wykonano w wysokobci 2.152.254,63 zl - 3% planu dochod6w,
- wplyw6w z podatku od czynnoici cywilno - prawnych w wysokoici 1.474.795,94 zl - 2%
planu dochod6w.

-

W roku 20 18 w por6wnaniu z 2017 nastqpii m o s t :
I . powierzchni budynk6w - 26.365 mZ
2. powierzchni grunt6w zwiqzanych z podatkiem od ~emchomoici- zmniejszenie
o 7.128 mZ, z powodu sprzedw niemchomoici przez instytucje, posiadajqce
osobowoiC prawnq na rzecz osbb fizycznych, (dotyczy grunt6w rolnych, kt6re
wczeiniej byly opodatkowane podatkiem od dzialalnoici gospodarczej),
3. gospodarstw rolnych - 4 sa.,
4. podatnik6w - 294 osoby.
Gmina uzyskaia ponad 3.169 tys. zl. dofinansowania ze Srodk6w zewnqtmych
pochodqcych z:
1. Powiatu Legionowskiego na:
- utrzymanie dr6g powiatowych na terenie gminy w wysokoSci 155.000 zl,
- organizacjq $wiqta Patrona Serocka Sw. Wojciecha w wysokoici 10.000 zl,
- zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokoSci 14.122 zl,
2. Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
jako dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokoici 28.666,14 zl.
3. Unqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego - uzyskano Srodki, kt6re
wykorzystano w lqcznej wysokoSci 185.728,12 zl:
- 13.914,63 zl z przeznaczeniem na m o t koszt6w za zorganizowanie w roku 20 17 szkolenia
pt.: ,~ywnoSClokalnych rolnik6w dla lokalnej spdecznoici". Rozliczenie z roku 2017,
- 4.130,99 zl na zwrot koszt6w realizacji projektu pn.: ,,Udzial w Targach Turystycznych
Wypoczynek 2018 Toruriski Festiwal Smak6w".
- 15.682,50 zl na realizacjq projektu pn. ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych
gospodarstw agroturystycznych".

-

-

-

10.000 zl na realizacje zadania pn.; ,,Remont i wyposaknie Swietlicy wiejskiej i strainicy
OSP w solectwie Stanislawowo" w ramach programu pn. ,,Mazowiecki I n s w e n t
AktywnoSci Solectw Mazowsze 20 18".
10.000 z1 na realizacje zadania pn.; ,,Wyposaienie placu zabaw w solectwie Debink?'
w rarnach programu pn. ,,Mazowiecki Instrument AktywnoSci Solectw Mazowsze 201 8".
2.000 zl stanowiqce nagrode za udzial w konkursie ,,Najaktywniejsze solectwo - Sukcesy
widaC po sqsiedzku".
130.000zl na wsp6lfinansowanie zakupu samochodu ratownicz~ainiczegodla jednostki
Ochotniczej Strazy P o h n e j w Woli Kielpinskiej.

4. Fundacji - Pracownia Badan i Innowacji Spoleanych ,,Stocznia" - grant w lqcznej
wysokoSci 22.000 zl na realizacje projektu pn.: ,,Przestrzen dla partycypacji" w ramach
irodk6w EFS.
Uzyskano Srodki w wysokosci 2.000 zl w zwiqzku z rozliczeniem koricowym umowy
grantowej podpisanej w 2017r. na opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1.
Ponadto w zwiqzku z przyskjpieniem gminy do I1 etapu projektu ,,Przestrzen dla
partycypacji", obejmujqcego etap wylozenia do publicmego wglqdu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Sekcja B1, uzyskano
dofinansowanie w wysokoici 20.000 zl.
5. Ministerstwa Sprawiedliwoici - uzyskano Srodki w wysokoSci 29.586,15 zl na zakup
wyposaienia i u q d z e n ratownictwa, niezbednych do udzielania pomocy
poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP, zestaw uniwersalnych podp6r i klin6w do
stabilizacji pojazdu.
6. Ministerstwa Obrony Narodowej - uzyskano Srodki w wysokoSci 22.800 zl na
dofinansowanie zadania pn.: ,,Lawka NiepodlegloSci dla samoqd6wW.
7. Ministerstwa Sportu i Turystyki - uzyskano Srodki w wysokoSci 25.738,37 zl na
dofinansowanie zajeC sportowych dla uczni6w w ramach powszechnej nauki plywania
,,Umiem pkywaC".
8. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w zwiqzku z podpisaniem umowy
z Narodowym Forum Muzyki uzyskano Srodki w wysokoici 2.520 zl na realizacje projektu
Akademii Choralnej, realizowanego ze Srodk6w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktorego celem jest rozwoj ch6row szkolnych, upowszechnianie Spiewu oraz
edukacja muzyczna dzieci i mlodzieiy w Szkole Podstawowej w Zegrzu.
9. Banku Gospodarstwa Krajowego - na podstawie podpisanej umowy o wsparciu
finansowym oraz na podstawie zloionego czeSciowego rozliczenia, uzyskano dotacjq
w wysokoSci 52 1.13 1.83 z1. z przemaczeniem na pokrycie czqSci koszt6w realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Jadwisinie
10. Srodki stanowiqce fundusze unijne uzyskano w lqcznej wysokoSci 2.152.254.63 zl:

-

-

w zwiqzku z rozliczeniem projektu ,,Aktywnie po wiedzq", realizowanego w ramach
,,MobilnoSC kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny ,,Wiedza Edukacja Rozwoju
2014 - 2020" wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego Nr umowy
POWERSE-20 16-1-PL01 -KA 101-025793, ktore zostaio zatwierdzone przez Fundacjq
Rozwoju Systemu Edukacji uzyskano dotacje za rok 2017 w wysokoSci 11.168,43 zl.
uzyskano dotacje za rok 2017 w wysokoici 346.030,18 zl w zwiqzku z dofinansowaniem
projektu pn.: ,,Wyposaienie Izby Parnieci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach

zadania ,,Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkdy na i z b pamieci
i tradycji rybackich w Serocku". Wplyw dotacji w 2018 roku wynikal z procedur
kontrolnych.
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskala
dotacje w wysokoSci 148.320 zl na realizacje projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji
cyfiowych mieszkaric6w wojew6dztwa mazowieckiego". W ramach projektu, ktory bedzie
realizowany w 2019r. zostanq zorganizowane szkolenia dla mieszkatidw gminy,
w siedmiu grupach tematycznych, kt6rych celem bedzie poszerzenie kompetencji
cyfiowych. Rozliczenie nastqi po zakoliczeniu realizacji projektu.
- uzyskano Srodki w formie dotacji w lqcznej wysokoici 633.482,90 zl z Mazowieckiej
Jednostki Wdraiania Programow Unijnych na realizacje projektu pt.: ,,Serockie Centnun
Uslug Spdecmych".
- uzyskano dotacje w wysokoSci 713.253,12 zl na realizacje zadania pn. ,,Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w gminie Serock: paebudowa systemu kanalizacji w Zegrm" w ramach
dzialania gospodarka wodno - Sciekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego
Infktruktura i Srodowisko 2014-2020. Rozliczenie czeSciowe nastqpuje na podstawie
zlotonych wnioskow o rozliczenie koacowe nasQpi PO zakoliczeniu zadania w 2019r.
zgodnie z zapisami umowy o dohansowaniu.
- Uzyskano dotacje w wysokoici 300.000 d na dofinansowanie projektu pn.
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie" w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja zostala rozliczona w terminie
zgodnyrn z umowq, tj. w dniu 29.10.201 8r.
- zaplanowano Srodki w formie dotacji w lqcznej wysokoici 856.425,60 zl z Mazowieckiej
Jednostki Wdratania Program6w Unijnych na realizacje projektu pt.: ,,Kluby Kluczowych
Kompetencji" w ramach Ewopejskiego Funduszu Spofecznego RPO WM 2014 - 2020.
Realizacja zadania oraz wpfyw Srodk6w planowany jest w roku 2019 - 2020.
Wydatki budtetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostaly przyjqte Uchwalq Budtetowq
Miasta i Gminy Serock Nr 423lXXXIXl2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
18 grudnia 2017r. w igcznej kwocie 73.767.700J7 zl, w tym:
- wydatki bie@ce w kwocie
58.903.641,60 zl,
- wydatki maj@kowe w kwocie 14.864.058,67 zl.
W trakcie realizacji budtetu wydatki ulegly zmianom, ktore wprowadzono oSmioma
Uchwdami Rady Miejskiej oraz oSmioma Zarqdzeniami Bmistrza Miasta i Gminy Serock.
W wynlku dokonanych zmian plan wydatk6w bu&etu grniny na dzieli 31.12.2018r.
wyni6sl80.495.054,54 zl, wykonanie zaS 77.094.274,52 zl, co stanowi 95,78% planu,
w tym na:
- wydatki bieqce -plan 64.556.496,87 zl, wykonanie 61.455.602,24 zt, tj. 95,20%
- wydatki majqtkowe -plan 15.938.557,67 zl, wykonanie 15.638.672,28 zl, tj. 98,12%
W 2018r. gmina udzielila pomocy w wysokoici ponad 756 tys. zl. w formie dofinansowania
dla:
1. Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwq ,,Poprawa efektywnoici systemu ratownictwa w powiecie
nowodworskim poprzez rozbudowe i doposa2enie Szpitalnego Oddziah Ratunkowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego" w wysokoici 30.000 zl.
2. Komendy Policji w Serocku na pokrycie koszt6w s M b ponadnormatywnych
w wysokoSci 3 1SO0 zl

3. Komendy Wojewbdzkiej Phtwowej S t r Q Po2amej z przemaczeniem dla Komendy
Powiatowej Paxistwowej Str&y Po-ej
w Legionowie na dofmansowanie zakupu
sprzetu i urzgdzeli slwkqcych do utnymania stalej gotowokci w celu podejmowania
dziidaxi ratowniczych w wysokokci 25.000 zl,
4. dla mieszkabc6w gminy na dofinansowanie:
J budowy przydomowych oczyszczalni iciek6w w wysokoSci 45.000 d
J wymiany system6w grzewczych na systemy proekologiczne w wysokoki
159.000 d,
J
programow zdrowotnych (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla os6b
z grupy szczeg6lnego ryzyka, szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom
dla dzieci od 2 do 5 lat oraz rehabilitacia lecznicza mieszkaficbw) w wsokoSci
76.429,63 zl
5. dla podmiot6w prowadqcych niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock
w wysokoSci 389.940,96 f.
W celu realizacji zadai~ gmina przeznaczyla Srodki na poszczeg6lne zadania
w nastqpujgcych wysokosciach:
- oSwiata - 27% planu,
- opieka spoleczna - 24% planu,
- inwestycje - 2 1% planu,
- adrninistracja publiczna - 9,4% planu,
- gospodarka komunalna - 8,5% planu,
- inne wydatki zwiqzane z dzialalnokcig p i n y - 6% planu,
- sport - 3% planu,
- Mtura - 2% planu,
- bezpieczenstwo - 1,5% planu.
Na koniec 2018r. planowany deficyt b u b t u wynosil kwotq 6.088.151,57~1.
Po zamknieciu roku wystqpil deficyt budtetowy w wysokoSci 2.426.939,42 A.
-

-

-

Na spiatq wczekniej zaciggnietych zobowiqzah z tytutu emisji papier6w wartoiciowych
oraz zaciqgniqtych potyczek i kredyt6w oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budtetu
Miasta i Gminy Serock, w zwiqzh z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowaia
wyemitowak obligacje komunalne w wysokoSci 4.400.000 zl. o m zaciggngk po?yczki
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na kwotq 912.700 zt.
Jednak2e w zwiqzku z dobrg realizacjg huh, gmina zrezygnowala z emisji 4 serii
obligacji na lqcznq kwotq 400.000 zl oraz uzyskala po?yczkq z WFOS~GWw kwocie niZszej
o 566.093,92 A od planowanej.
Na dzien 3 1.12.2018r. gmina posiadaia zadkenie w kwocie 16.240.248,90 zi, ktbre zostalo
zmniejszone w trakcie roku o lgcznq kwotq 966.093,92 zl.
Dokonano splaty wczekniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuiu kredytbw, potyczek
i wykupu papier6w wartoiciowych w kwocie 3.189.777,88 A.
Radny Wiestaw Winnicki zadal pytanie, czy kwota wplywu z podatk6w odnosi siq do d o k c i
dochod6w podatkowych.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziaia ?.e jest to caloSC, od os6b fizycznych i od prawnych.
Wiceprzewodnicqy Komisji Krzysztof Zakolski zapytai, czy w dochodach budtetu,
w podatku od czynnoici cywilno- prawnych mieSci si? opiata adiacencka.

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, i e podatek od czynnoSci cywilno-prawnych dotyczy
sytuacji, gdzie obywatel wnosi do urzqdu Skarbowego opiate, gdy coS sprzedaje, natomiast
oplata adiacencka jest umieszczona w podatkach i oplatach, dzial756, rozdzial 75618
paragraf 049.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala stwierdzil, i e ocena sprawozdania z wykonania
budktu, nie bqdzie ocenq pracy Pana burmistrza, jest pewnq wypadkowq naszej pracy,
Radnych poprzedniej kadencji, budket byl wielokrotnie zmieniany Uchwatami Rady i
Zqdzeniami Burmistrza. Naleiy odnieSC siq pienvotnej uchwaty budietowej i po stronie
dochod6w i wydatk6w. Nastqpito teoretyczne zmniejszenie deficytu, kosztem
niezrealizowanych zadah kt6re planowaliSmy w budkcie. Wydatki sq na planowanym
poziornie 80 milion6w a wykonanie 77 milion6w, czyli mamy 3 miliony niewykonanych
zadah, jakie jest wytlumaczenie takiego stanu.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, i e dochody zrealizowaly sic na poziomie ponad 100
procent, po stronie wydatkowej natomiast nie m o a a wydatkowak Srodk6w nawet o jeden
grosz wivej, bo wtedy jest dyscyplina finansowa.
Przewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala stwierdzil, i e w opinii RIO zosiala
zasygnalizowana sprawa, dotycqca r6nicy finansowej z tytulu oplaty tzw. ,,alkoholowej",
jak to wytlumaczyk?
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, k Gmina pobiera oplatq za wydawanie zezwolen na
sprzedat napoj6w alkoholowych, zebraliimy w 2018 -738 000~1,wydatkowaliSmy na zadania
w ramach programu przeciwdzialania alkoholizmowi ponad 600 000 zl pozostala nam pula
Srodk6w niewydatkowanych, zgodnie z przepisami do kohca marca roku nastqpnego ~ m i n a
powinna zrobiC rozliczenie, my takie rozliczenie zrobiliSmy wprowadzaliSmy zmianami do
budktu na sesji w marcu 2019r.
Radna Teresa Krzyczkowska zapytala czy dzialalnoik Swietlic Terapeutycznych jest
fmansowana ze Srodk6w z tytutu tzw. oplaty alkoholowej.
Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ke dzialalno.46 Swietlic Terapeutycznychjest
finansowana z tych irodk6w, Gmina moke dokIadaC z wlasnych Srodk6w.
Komisja Rewiryjmpowda/a Zespoly Kontrolne doprac nad sprawozdaniern z wykonania
budteru: 16 maja 2019r. - dochody, 17 maja 2019r. -wydatki.
3. Pnygotowanie protokolu z kontroli problemowej Referatu AdministracyjnoGospodarczego.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala odczytal protokbi z kontroli problemowej
Referatu Admistracyjno- Gospodarczego, kt6ry jest zalqcznikiem do protokolu. W trakcie
analizy protokdu dokonano mian, kt6re Radni -cAonkowie Komisji Rewizyjnej i
Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego Anita Kubalska pozytywnie
zaopiniowali i protok61 podpisali.
4. Kontrola problemowa dotyczqca realiacji zada6 ifunkcjonowania Oirodka Sportu
i Rekreacji.
Dyrektor OSiR Maciej Golawski przedstawil zakres dzidafi OSiR: przed rokiem 2000
jednostka fimkcjonowalajako OSrodek Kultury Sportu i Turystyki, na mocy Uchwaty
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-.oraz Regulamin Organizacyjny z 31 lipca 201 5r. Do gl6wnych dzialari OSiR zgodGe
z uchwalq nalety realizacja zadari z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki
wlr6d mieszkaridw- Miasta i Gminy Serock, a w szczeg6lnoici dzieci i mlodziev, m.in.
poprzez: organizacjq zajqb, zawod6w, imprez sportowych i turystycznych, popularyzacjq
walor6w rekreacji ruchowej, organizacjq imprez rekreacyjnych na rzecz mieszka1ic6w gminy,
tworzenie, utrzymanie oraz udostqpnianie bazy sportowej i rekreacyjnej, w s p 6 l p q
z organizacjami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyk. Stan
zatrudnienia OSiR wynosi 10 pracownik6w w wymiam 9 etatbw, dyrektor, gl6wny
ksiqgowy, kierownik ds. administracyjno-gospodarczych, instruktor ds. rekreacji, portier,
magazynier, 3 pracownik6w gospodarczych, 2 sprqtaczki po p6l etatu, dodatkowo w okresie
maj-wrzesieh zatrudniana jest pokojowa. Do wrzelnia 2017r. zatrudniony byl r6wniet
instruktor ds. sportu. Dodatkowo OSiR zawiera umowy cywilnoprawne zwiqmne z realizacjq
zadari statutowych oraz funkcjonowaniem OSiR, w tym z trenerami poszczeg6lnych
dyscyplin sportowych, na prowadzenie zajqt rekreacyjnych, fitness, zapewnienie obshgi
qdziowskiej tumiej6w, pomoc pny organizacji tumiej6w i zawodbw, na oprawq dhniqkowq
tumiejbw, na opiekq nad dzietmi w trakcie letniej i zimowej wymiany dzieci i mlodzie@, jak
r6wniet pracownik6w gospodarczych do obshgi platy, do prowadzenia sekretariatu. W OSiR
wprowadzone sq nastqpujqce regulacje wewnqtrzne: regulamin organizacyjny, regulamin
kontroli zarz$dczej, polityka rachunkowoici, instrukcja obiegu dokument6w finansowoksiqgowych, zasady polityki bezpiecze~istwainformacji oraz instrukcja zarzr)dzania systemem
informatycznym sl&qcym do przetwarzania danych osobowych w OSiR, regulamin
postepowania przy zam6wieniach publicznych o wartoici szacunkowej ponikj kwoty 30 000
euro. OSiR prowadzi swojq stronq www, jako modul zsynchronizowany ze strong U q d u
Miasta i Gminy Serock - podobnie jak ime jednostki organizacyjne. Jest to dobre
wizerunkowo dzialanie dla caiej Gminy. Stanowi to rdwniet ulatwienie dla samych
mieszkahcbw-, poniewa2 wszystkie informacje moina znaleid w ramach jednej witryny
internetowej. Uklad i stmktura samej strony ,,narzucona" jest z g6ry w celu unifikacji
wyglqdu wszystkich serwidw informacyjnych Miasta i Gminy Serock. Planowanie
finansowe, w tvm dochod6w i wdatk6w odbwa sie d6wnie na vodstawie zdamn
przesi2ych- rol& poprzedniego ;uwzglqlnieiem G s t u obligaioryjnych wydatk6w oraz
koniecznych
jest pochodnq planowanych do realizacji
.
-prac remontowych. Plan finansowy
..
zadari w ramach przyznanych Srodk6w- finansowych OSiR ~ k i o c kzam& obiektamii q d z e n i a m i sportowymi przekazanymi do zarqdzania przez UMiG Serock,
zlokalizowanymi w 7 glbwnych lokalizacjach: stadion miejski, boisko do piki n o a e j ze
sztucznq nawierzchniq, kort tenisowy, biehia, silownia terenowa, gara2e. Kompleks platy
miejskiej z inhtrukturq pny ul. Retmariskiej w Serocku: budynek sanitarny, budynek
maszynowni, molo, ciqg drewnianych kladek naziemnych, boisko do siatk6wki pla2owej,
boisko do koszyk6wki z nawierzchniq syntetycznq, plac zabaw, wodny plac zabaw, silownia
terenowa. OSrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie: 10 drewnianych domk6w
letniskowych, boisko trawiaste do pilki nohej. Obiekt sportowo- rekreacyjny Sokolik w
Nowej Wsi: boisko wielofunkcyjne: boisko do pilki nohej, boisko do pilki rqcznej, boisko do
koszyk6wki, boisko do siatkbwki, plac zabaw, silownia terenowa. Kompleks sportoworekreacyjny przy ul. Grunwaldzkiej w Gqsiorowie: boisko wielofunkcyjne, boisko do pilki
nohej, boisko do pilki rqcznej, boisko do koszyk6wki, boisko do siatuwki, strefa tenisa
stdowego, silownia terenowa W kaklym roku dokonywane 3,ograniczone lrodkami
finansowymi, sukcesywne prace i remonty majqce na celu utrzymanie i rom6j bazy
sportowej, Do bieqcego utrzymania, konsenvacji i drobnych napraw zatrudnionych jest 3
<

.

pracownik6w-, co przy powiqkszajqcej siq bazie mote by6 niewystarczajqce. Ponadto, ze
wzglqlu na fakt, 2e baza sportowajest niewystarczajqca do potrzeb mieszkaridw, rozpocqiy
siq prace nad budowq Centrum Sportu i Rekreacji, obejmujqcego w pierwszym etapie
pelnowymiarowq hale sportowq z dodatkowymi salami sportowymi, sale kinowo widowiskowq, zaplecze kawiarniano-sklepowe, pelnowymiarowe boisko sportowe. Imprezy
sportowo- rekreacyjne organizowane sq w oparciu o corocznie przygotowywany kalendarz
imprez na dany rok. Obejmujq one szeroki zakres wydarzen sportowych, turniej6w i
zawod6w w wielu dziedzinach sportowych, w tyrn: pilka nohalowa pilka noha, biegi,
tenis stdowy, pilka siatkowa, tenis ziemny, streetbasket, spiywy kajakowe, jak rbwniet
rzadko spotykane korfball, w tym Miedzynarodowy Turniej BeachKorfballu. W ramach
swojej dzialalnoSci statutowej OSrodek Sportu i Rekreacji prowadzi liczne sekcje sportoworekreacyjne: sekcje pilki notnej, tenisa stdowego, koszyk6wki, siatk6wki, fitness, judo,
korfball. WSr6d sekcji OSiR najwiqksq i najbardziej licznq sekcjq jest pilka noha, wynika to
glownie z faktu, t e ta sekcja skupia najwiqcej os6b chqtnych, zar6wno poSr6d dzieci i
mlodzieky, jak i doroslych. W roku 2017 w sklad sekcji piki nohej wchodzilo 14 druzyn
skupiajvych lqcznie ponad dwustu zawodnik6w. W ramach sekcji tenisa stdowego
prowadzone sq M y n y sportowe wyswpujqce w rozgrywkach w ramach Polskiego Zwiqzku
Tenisa Stdowego oraz sekcje dzieciqco- mlodzietowe i rekreacyjne dla pozostalych grup
wiekowych. Obszar zarqdzania i utrzymania bazj sportowq realizowany jest przez OSiR z
wykorzystaniem prawie wszystkich modiwoSci zapewnienia odpowiedniego stanu
technicznego i rozwoju bazy w zakresie posiadanych Srodk6w osobowych i finansowych.
OSiR organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych w wielu zr6inicowanych dziedzinach
sportu i aktywnoici, zapewniajv tym samym szeroki wachlarz motliwoSci uczestnictwa w
tych wydarzeniach r62nym gmpom wiekowym i pasjonatom r6inych aktywnoici fizycznych.
W Serocku od 1953r dziala KS Sok61 Serock, zalo2ony w formie stowarzyszenia przez
sympatyk6w i animator6w sportu, klub ten od pocqtku lat 90-tych uczestniczy w
rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Zwiqzek Pilki Nohej.
Radny Wieslaw Winnicki zapytai, czy OSrodek Wypoczynku w Jadwisinie ma wlasnq bazq
gastronomicznq?
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski odpowiedzial, ie OSrodek nie ma wlasnej bazy,
wsp&pracujemy ze Szkdq Podstawowq w Jadwisinie, zatrudniamy panie kucharki na umowq
zlecenie, senvujemy posiki w std6wce szkolnej.
Radny Wieslaw Winnicki zapytal, kto sponsoruje Mazowieckie Igrzyska Mlodzieky
Szkolnej?
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski odpowiedzial, ie zawody na poziomie gmimym sponsomje
Gmina, najcqiciej sq to zawody szkolne, kt6re nie sq kosaowne, posilkujemy siq naszymi
nauczycielami. W sytuacji, gdzie q wiqksze zawody typu tenis stolowy, my jako OSIR
wynajmujemy hale sportowq, koszt 80 zl za godzinq zajq6.
Wicepmwodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal, czy w Jadwisinie jest zatrudniony
. .
konserwator na stale?
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski odpowiedzial, t e mamy 4 pracownik6w technicznych,
kt6rzy m u s q zajq6 siq calq b q , czyli te wszystkie administrowane przez nas obiekty:
stadion, p l a . W Jadwisinie mamy konserwatora, ale przy wiqkszych akcjach, posilkujemy
sic wiqksq grupq os6b.

Wiceprzewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal, kto imqdza kompleksem w
Skubiance?
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski odpowiedzial, t e terenem rekreacyjnym w Skubiance
zarqdza Miejsko-Gminny M a d Gospodarki Komunalnej.
Wiceprzewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal, czy klub Sok64 Serock ma wfasng
ksiqgowg?
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski odpowiedzial, te Klub Sok64 Serock musi mi& ksiqgowq bo
musi skladak sprawozdania, Zanqd Klubu jest duty, jest funkcja skarbnika, kt6y mote
sprawdza6 konto, pilnowak *at.
Przewodnicqcy Komisji Sfawomir Osiwala- przedstawil zakres szczeg6lowej kontroli OSiR:
finansowanie i realizacia dotacii, struktura zatrudnienia i zakresy obowiazk6w o d b
zatrudnionych przez OS~R,RODO- w jaki spodb sg realizowie przepiiy.
5. Sprawy rbine.
Przewodnicqcy Komisji Sfawomir Osiwafa zapytaf, na jakim etapie jest sprawa lekarza w
Zegrzu?

Sekretarz Rafaf Karpinski odpowiedzial, te wplynqfo pismo o wyrakniu zgody na
udostqpnienie lokalu dla lekarza, podjeliSmy kolejne dzialania odnoSnie uruchomienia
gabinetu.
Przewodniczqcy Komisji Sfawomir Osiwala zapytai ,czy sq ju2 pojete procedury odnoSnie
wyceny dziatki w Zegrzu?
Sekretan Rafal Karpinski odpowiedzial, te czekamy na romowy z Wojewodg
Mazowieckim.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zadaf pytanie odnoSnie rozwoju Zegna.
Dyrektor OSiR Maciej Golawski odpowiedzial, te pracujemy nad utworzeniem sekcji
wioilarskiej, jest projekt LGD na 2020 rok, prowadzimy rozmowy w zapewnieniu dojazdu do
terenu nad wodg.
Przewodnicqcy Komisji Sfawomir Osiwafa stwierdzif wyczerpanie porqdku obrad,
podziqkowal wszystkim za udziaf i zamkngf posiedzenie Komisji,Rewizyjnej.

Przygotowala: Elkbieta Jakubczak
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