
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

6 PosiedZenie w dniu 30 maja 2019 
Obrady rozpoczqto 30 maja 2019 o godz. 14:30, a zakonczono o godz. 16:06 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqto udzial5 cAonk6w. 

Obecni: 

1 .Teresa Krzyczkowska 
2. Gabriela K s i w k  
3. Slawomir Osiwda 
4. Aneta Rogucka 
5. Wiedaw Winnicki 
6. 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli takte: 

1. Rafal Karpihski-Sekretarz Miasta i Gminy 
2. Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy 
3. Anna Walczak- Z-ca Skarbnika 
4. Alicja Melion- Dyrektor ZOSiP 

1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie potqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwda zaproponowd zamianq punkt6w w powdku 
obrad. 
Glosowano wniosek w sprawie: 
Otwarcie posiedzenia i przyjqcie ponqdku obrad- zmiana kolejnoki punkt6w. 

Wyniki glosowania 
ZA:5, PRZECIW:O, WSTZRYMUJQ SIQ:O, BRAK GLOSU:O, NIEOBECN1:I 

Wytlllu imieme: 
ZA(5) 
Teresa Knyczkowska, Gabriela K s i a k ,  Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Wieslaw 
Winnicki 
NIEOBECNI(1) 
Krzysztof Zakolski 

Po przeglosowanej zmianie poqdek  wyglqdal nastqpujqco: 

I .  Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie poqdku obrad. 
2. Kontrola realizacji zadati w zakresie dowotenia dzieci do szkd. 
3. Wysluchanie infonnacji zespolow kontrolnych oraz analiza zashzeten dotycqcych 
wykonania budietu za 201 8r. wniesionych p m z  zespdy kontrolne. 



4. Sporzqhnie do RIO opinii w sprawie wykonania budietu za 201 8 rok oraz przygotowanie 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
za 2018 rok. 
5. Sprawy r62ne. 

2. Kontrola realizacji zadai w zakresie dowokenia dzieci do szk61. 
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion przedstawila infomacje o realizacji zadah w zakresie 
dowoknia uczni6w do szkM w 201 8 r. 
Gmina Miasto i Gmina Serock realizujqc przepis art. 32 ust. 5 i ust. 6 oraz art.39 ust.3, ust. 4 
i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe, zapewnia bezplatny transport i 
opiekq w czasie przewozu: 

1. dzieciom ucqszczajqcym do szk61 i przedszkoli prowadzonych przez gminq, jekeli droga 
dziecka do szkoly przekracza 3 km lub w ptzypadku ucmi6w klas V-VIII szk61 podstawowych 
4 km, 

2. niepehosprawnym dzieciom piqcioletnim i szeicioletnim oraz dzieciom objqtym 
wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiqzkiem szkolnym na podstawie art. 
3 1 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe do najbliszego przedszkola, oddzialu 
przedszkolnego w szkole podstawowej, imej fomy wychowania przedszkolnego lub 
o4rodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

3. ucmiom niepehosprawnym, kt6rych ksztalcenie i wychowanie odbywa siq na podstawie 
art. 127 ustawy do najblitszej szkoly podstawowej, 

4. uczniom z niepehosprawnoScig ruchowq, niepelnosprawnoiciq intelektualnq w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym do najblitszej szkoly ponadpodstawowej, do korica roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym uczeri ko6czy 21 rok tycia, 

5. dzieciom i mlodziety, o kt6rych mowa w art. 36 ust. 17 ustawy, a takie dzieciom i miodzieky 
z niepeinosprawno4ciami sprzqtonymi, z kt6rych jednq z niepehosprawnoici jest 
niepehosprawnoi6 intelektualna do oirodka rewalidacyjno-wychowawczego do korica roku 
szkolnego, w kt6rym koricq: 
a) 24 rok @cia - w przypadku uczni6w z niepelnosprawnoSciami spm+ionymi, z kt6rych 

jednq z niepelnosprawnoici jest niepehosprawnoSC intelektualna, 
b) 25 rok tycia - w przypadku uczestnik6w zaj& rewalidacyjno-wychowawczych 
jak tet dokonuje zwotu koszt6w przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach 
okreilonych w umowie zawartej miqdzy grninc) a rodzicami, jeteli dowo&nie 
zapewniajr) rodzice. 

W 2018 ROKU UCZNIOWIE I WYCHO WANKO WIE PRZEDSZKOLI ZAMIESZKALI 
NA TERENIE GMINY MIASTO I GMINA SEROCK DO WO.??ENI BYLI DO : 

1. S Z K ~ L  I PRZEDSZKOLI W OBWODZIE K T ~ R Y C H  REALIZOWALI 
O B O W Z E K  SZKOLNY ORAZ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dotyczy dzieci 
5-6 lat): 

a. Szkda Podstawowa im. Mikolaia Ko~ernika w Serocku - 1 autokar. 
b. Szkda Podstawowa im. ~ o j s k a  ~ o l s k e ~ o  w Zegrzu - 1 autokar, 

' 

c. Szkda Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie - 1 autokar 
d. ZespM Szkolno-Przedszkolny k Woli ICieip&kiej - 2 autokary 

tqanie piqcioma autokarami dowohnych bylo: 

- w okresie I-VI. 2018r. - 862 uczni6w 
- w okresie IX-XII.2018r. - 857 uani6w 



2. PLAC~WEK OSWTOWYCH POZA TERENEM GMINY 
- UCZNIOWIE NIEPEWOSPRAWNI DOWO~ENI BUSAMI: 

a. Powiatowy ZespM SzkM i Plac6wek Specjalnych przy ul. Jagiellohskiej 69 w Legionowie - 
2 busy, wykonujqce po 1 kunie dowotenia i po I kunie odwo2enia na r6tnych trasach. 
Lqcznie dwoma busami dowokonych bylo: 

- w okresie I-VI. 2018r. - 17 uczni6w 
- w okresie IX-XII.2018r. - 13 uczni6w 

b. OSrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Warszawie ptzy ul. Krasinskiego 
- 1 bus przystosowany do pmwozu os6b niepehosprawnych na w6zku, dowozii: 
- w okresie I-VI. 2018r. - 1 ucze6 na w6zku 
- w okresie IX-XII.2018r. - 1 uczei na w6zku. 

c. Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pultusku przy 
AL. Tysiqclecia 1. Dow6z ucmi6w dwa razy w tygodniu; na pocqtku tygodnia dow6z do 
oSrodka tano oraz na koniec tygodnia odw6z po zajviach szkolnych do miejsca zamieszkania: 
- w okresie IX-XII.2018r. - 2 uczni6w 

Dowotenie uczni6w realizowano w oparciu o umowy zawarte z przewohhmi  
wyionionymi w drodze przetargu nieograniczonego na Swiadczenie uslug przewozowych w 
danym roku szkolnym i harmonogramy bas dowoknia wraz z ich pomiarem oraz godzinr) i 
miejscem odbioru/odwozu ucznia, opracowanymi przez okreSlonq plac6wkq oSwiatowa 
Umowy zawierane byly na lata szkolne i obejmowaly w 2018 r. odpowiednio miesiqce: 
- styczeh - czerwiec 201 8 r. umowa zawarta w roku 2017 na rok szkolny 201712018 
- wrzesieh- grudzien 201 8 r. umowa zawarta w 2018 roku na rok szkolny 201 812019 

- UCZNIOWIE NIEPELNOSPRAWNI DOWO&NI PRZEZ 
RODZIC~WIPRAWNYCH OPIEKUN~W 

ZE ZWROTEM KOSZT~W DOWO~ENIA: 

- w okresie I-VI 2018~. - 11 uczni6w 
- w okresie IX-XII2018r. - 15 uczni6w w tym: 1 uczeh od X i 2 uczni6w od XI 

Dowotenie uczni6w przez rodzic6wlprawnych opiekun6w realizowane by10 na podstawie 
umowy zawartej z rodzicemlprawnym opiekunem dziecka. Zwrotu koszt6w dowozu 
dokonywano w okresach miesiecznych na podstawie rozliczenia koszt6w przedstawionych 
przez rodzica dziecka wraz z informacjq dyrektora plac6wki oSwiatowej o liczbie dni 
obecnoki ucznia w szkole. WysokoSC koszt6w m o t u  dowozu obliczano jako iloczyn 
faktycznie wykonanych kilometr6w dowotenia z miejsca zamieszkania do jednostki 
oSwiatowej, dni obecnoSci ucznia w szkole oraz stawki 0,8358 za kilometr przebiegu. W 
dw6ch przypadkach rozliczenie ustalono w formie ryczaltu za 1 dzieh dowokenia - dzieci 
dowozone do plac6wek oSwiatowych w Wyszkowie. 
Kwota koszt6w dowoienia zwr6cona rodzicom dzieci niepelnosprawnych dowokonych 
indywidualnie pnez  rodzic6w/prawnych opiekun6w wyniosla w 2018 r. odpowiednio: 
- za okres I-VI 2018r. - 32.464,51 zl. 
- za okres IX-XII2018r. - 45.615,52 zl. 
Koszty dowo2enia ucmi6w autokaramimusami przez przewoinik6w Swiadcqcych usluge 
dowozu w 2018: Szkda Podstawowa w Serocku w okresie I-VI 2018r.- cena za I km lub 1 
dzieli uslugi netto-2,35z1, cena za 1 km lub 1 dzien brutto-2,5421, warto& nominalna umowy- 
59389,20 zi, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur- 58099,89 zl, w okresie IX-XI1 
2018r.cena za 1 km lub 1 dzien uslugi netto -2,63zl,cena za 1 km lub 1 dzieri uslugi brutto- 
2,8421, wartoSC nominalna umowy-50488,11zi, faktycznie poniesione koszty dowozu wg 
faktur-48454,39 zl. 



Koszty dowo2enia uczni6w autokaramimusami p m z  przewohik6w Swiadcqcych usluge 
dowozu w 2018:Szkda Podstawowa w Zegrzu w okresie I-VI 2018r- cena za 1 km lub 1 
dzied ushgi netto-3,94& cena za 1 km lub 1 dziefi usiugi brutto-4,26zl,wartoSC nominalna 
umowy - 45139,16 zl, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur-43751,96 zl; w 
okresie M-XI1 2018r.cena za I km lub 1 h i e 6  uslugi netto -24,29 zl, cena za 1 km lub 1 
dzien uslugi brutto - 24,63zl, wartog6 nominalna umowy- 37334,3321, faktycznie poniesione 
koszty dowozu wg faktur -34665,60 zl. 
Koszty dowoknia uczni6w autokarami husami przez przewoinik6w Swiadcqcych ushge 
dowozu w 2018: Szkda Podstawowa w Jadwisinie w okresie I-VI 201 8r.- cena za 1 km lub 1 
dzieti uslugi netto-2,95zl, cena za 1 km lub 1 dzien uslugi brutto- 3,19 zl, wart046 nominalna 
umowy- 38435,90 zl, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur -39257,90 zl- 
zwiqkszenie zambwienia o 821,99 &, w okresie IX-XI1 cena za 1 km lub 1 dzien uslugi netto- 
3,2921, cena za 1 km lub 1 dzie6 ushgi brutto-3,55, wart066 nominalna umowy -33684,3421, 
faktycde poniesione koszty dowozu wg faktur-30578,85zl- zwiekszono dziemq liczbq 
kurs6w w zwi+ z wieksq iloSci4 dzieci korzystajqcych z dowokenia w roku szkolnym 
2017l2018. 
Koszty dowoknia uczni6w autokarami husami przez przewoinik6w Swiadcqcych usluge 
dowozu w 2018: Zesp6l Szkolno- Przedszkolny w Woli Kielpinskiej -w okresie I-VI cena za 
1 km lub 1 dzieh ushgi netto-2,76zl, cena za 1 km lub 1 dzien ushgi brutto-2,9821, wartoSC 
nominalna umowy-139501,44 zl, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur-137194,30 
zi, w okresie IX-XI1 cena za 1 km lub 1 dzien uslugi netto-2,99zl, cena za 1 km lub 1 dzien 
uslugi brutto-3,23zi, wart046 nominalna umowy-114798,06, faktycznie poniesione koszty 
dowozu wg faktur-110945,62zl. 
Koszty dowoknia uczni6w autokaramimusami przez przewohik6w Swiadcqcych uslugq 
dowozu w 2018r: Powiatowy Z e s m  Szka i Plac6wek Specjalnych w Legionowie w okresie 
I-Vi cena za 1 km lub 1 dzieh uslugi netto-67021, cena za 1 km lub 1 dzie6 uslugi brutto- 
723,60 zl, wartoSC nominalna umowy-75254,4021, faktycznie poniesione koszty dowozu wg 
faktur-77425,20 zl, zwiqkszenie ~ i m 6 w i e ~ a  o 2170,80 zi, w okresie E-XII cena za 1 km lub 
1 dzieh uslugi netto -675 zl, cena za 1 km lub 1 dzieh uslugi brutto-729zk, wart066 nominalna 
umowy-57591zl, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur-5613321- zwiqkszono liczbq 
dni dowoknia uczni6w o tny  dni w zwi* ze zmianq organizacji zajeC szkolnych w roku 
szkolnym 201 7/20] 8. 
Koszty dowoknia uczni6w autokaramimusami przez przewoinik6w Swiadcqcych usluge 
dowozu w 2018: OSrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Warszawie: w 
okresie I-VI 2018 cena uslugi za 1 km lub 1 dzien uslugi netto -298zl, cena za 1 km lub 1 
dzieh uslugi brutto- 321,84 21, wartog6 norninalna uwmowy-43298,96 zl, faktycznie 
poniesione koszty dowozu wg faktur-38298,96zl, w okresie IX-XI1 cena za 1 krn lub 1 dzien 
uslugi netto-324 zl, cena za 1 km lub 1 dzien ushgi brutto-349,92 zi, wartoS6 nominalna 
umowy-30443,04, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur-25544,16 zl. 
Koszty dowo2enia u c d 6 w  autokaramihusarni przez przewohk6w Swiadcqcych uslugq 
dowozu w 2018:Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Kariowicz w Puhsku: 
w okresie IX-XI1 cena za 1 km lub 1 dzie6 ushgi netto-157,41 zl, cena za lkm lub 1 dzieh 
ushgi brutto-170 21, wartog norninalna umowy-30443,04 zi, faktycznie poniesione koszty 
dowozu wg faktur-5100~1- w okresie I-VI nie realizowano dowokenia uczni6w do OSrodka. 
Lqcznie wartokt nominalna umowy w okresie I-VI wyniosla-400846,66 4, faktycznie 
poniesione koszty dowozu wg faktur-394028,21zi, natomiast w okresie IX-XI1 wart066 
nominalna umowy- 354781,92 zl, faktycznie poniesione koszty dowozu wg faktur wyniosly 
311421,62zl. 



Radny Wieslaw Winnicki zap*, czy obowiqzek dowoknia dzieci niepehosprawnych 
obowiqzuje na poziomie szkdy podstawowej czy tek szkoly Sredniej? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ie zale2y od stopnia niepelnosprawnoSci, jesli 
dziecko jest niepdnosprawne w stopniu intelektualnym umiarkowanym albo ma spp2one 
niepelnosprawnoSci to do 25 roku kycia. 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal, czy dzieci i mlodziek uczestnicqca w zajqciach 
organizowanych przez Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku tek jest 
dowohna w ramach tej umowy? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ie te zadania realizuje OSrodek Pomocy 
Spolecznej. 

Przewodnicqcy Komisji Slawornir Osiwala zap* w jakiej formie odbywa siq przetarg na 
dowokenie? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, 2.e robimy przetarg na rok szkolny, jeden z 
zam6wieniami cqbiowymi, na 5 tras, przewoinik moke zioQC oferte na dowolnq iloSi: tras. 
Faktycznie na dw6ch trasach mamy jednego przewohika na pozostalych q r62ni 
przewohicy. Formula przetargu nie wyklucza zlotenia ofert na wszystkie trasy, rnieliSmy raz 
taka sytuacjq, ke jeden przewoinik obslugiwal wszystkie m y .  

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zap*, czy w ramach koszt6w dowokenia dzieci 
realizujemy dow6z poczt6w sztandarowych czy dow6z dzieci na zawody sportowe? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, ie sq takie sytuacje, 2e zapraszane q poczty 
sztandarowe na uroczystoSci typu: msza za ojczyzne, %den przewohik nie pojedzie za te 
koszty dodatkowo w niedzielq. Musimy zabezpieczyC dodatkowe Srodki na te zadania, w 
zestawieniu przedstawiliSmy P~I'IS~WU caloSC wydatk6w. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala- czy mokemy tak rozlicza6 zadanie pn. 
dowo2.enie dzieci do szkdy? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, k mo2.emy tak rozliczat, to jest to ushga 
dowokenia. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zapytal, czy przewidujemy w najblitszym czasie 
zwiekszenie czy wydtuienie tras dowokenia? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, 2.e pracujemy nad koncepcjq, 2eby 
zoptymalizowaC czas dowoknia, pracujemy z Wolq Ki+iriskq, *by dototy6 jeden autokar, 
znacznie zwiqksq sie koszty, musimy wywaiyC czy takie rozwiqzanie bedzie korzystne. Nie 
mamy dobrego pomyslu na Zegrze, gdzie odejdq gimnazjali4ci, zmniejszy siq liczba dzieci a 
kursy trzeba bqdzie utrzymaC. Analizujemy trasy dowo2enia i jesteSmy na etapie 
pnygotowania do ogloszenia przetargu. 



3. Wysluchanie informacji zespol6w kontrolnych oraz analiza zastrzekeli dotyn4cych 
wykonania budketu za 2018r. wniesionych pnez  zespoly kontrolne. 

4. Spoqdzenie  do RIO opinii w sprawie wykonania budketu za 2018 rok oraz 
pnygotowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Burmistna Miasta i Gminy Serock za 2018 rok. 

Skarbnik Monika Ordak poinformowala, ke sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z 
wvkonania budtetu oraz informacia o stanie mienia Miasta i Gminv Serock. zostah, < . 
przekazane Zaqdzeniem Burmistrza do Referatu Organizacyjno-Prawnego. W bilansie 
gl6wnym z wykonania bud2etu wykazujemy Srodki pieniche, ktore Gmina posiadala na 
koniec roku- 4993000~1, wykazali%my r6&ie2 kwok pohhej  500000zl, na-kt6rq skladaly siq 
udzialy, kt6re dostalibmy z Ministerstwa Finandw, jak r6wniet rozliczenia podatku VAT. Po 
stronie pasyw6w w bilansie, nasze wbowiqzania finansowe, gl6wnie z podzialem na dlugo i 
kr6tkoterminowe potyczki, czyli nasza kwota dhgu, jak rbwnieh wykazujemy wynik 
budhetu, kt6ry zamknql siq kwotq 242693921. Ponadto w bilansie wykazujemy subwencjq 
oSwiatowq, kt6ra gmina otnymala w rniesiqcu grudniu a dotyczyla stycznia 2019r, jest ona 
ujqta w rozliczeniach okresowych i stanowi kwote 1136000 zl. 

Przewodniczqcy Komisji Slawornir Osiwala- odczytal opinie w sprawie wykonania budietu 
za 2018 rok, kt6ry stanowi zalqcznik do protokolu, oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock za 2018 rok, kt6ry 
stanowi zalqcznik do protokh.  

Glosowano w sarawie ~ n v i e c i a  oainii Komisii Rewizvinei w sarawie wvkonania 
buaetu. sarawozdania finansoweeo i informacii o stanie mienia Miasta i Gminv za 2018 
rok: - 
Wvniki elosowania 

ZA:5, PRZECIW:O, WSTRZYMUJQ SIQ:O, BRAK GLOSU:O,NIEOBECNI: 

Wyniki imienne: 

Gabriela Ksiqkyk, Teresa Krzyczkowska, Slawomir Osiwala Aneta Rogucka, Wieslaw 
Winnicki 

Glosowano w sarawie onviecia wniosku Komisii Rewizvinei w sarawie udzielenia 
absolutorium dla Burmistna Miasta i Gminv Serock za 2018 rok. 



Wvniki elosowania 

ZA:5, PRZECIW:O, WSTZRYMUJlj SIl$:O, BRAK GLOSU:O, NIEOBECNI: 

Wyniki imienne: 

ZA(5) 

Gabriela KsiMyk, Teresa Krzyczkowska, Slawomir Osiwala Aneta Rogucka, Wieslaw 
Winnicki 

Krzysztof Zakolski 

5. Sprawy r6Zne. 

Radna Aneta Rogucka poprosila o dolokenie kilku lamp w Jachrance. 

Sekretarz Rafal Karpihski odpowiedzial, ke mamy w planach ddo*nie brakujqcych lamp. 

Radny Wieslaw Winnicki zaprosil na Swiqto Kwitnqcej JaMoni do D~bego w dniu 8 czerwca 
2019r. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zaprosil do Zegrza na Dzieli Dziecka. 

Radna Teresa Krzvczkowska ~oorosila o umieszczenie na stronie internetowei ostrzeknia do 
mieszkahc6w, odioinie 0s6b,~&re oferujqc wyroby tekstylne (w szczeg61noici koce) mogq 
ur6bowaC oszukaC badi okradaC mieszkaf1c6w gminv. Wvroby moga by6 nasaczone - - - - -. - 
substancjami powod"jqcymi utratq iwiadornoici u potencjalnej ofiary. 

Sekretarz Rafal Karpinski odpowiedzial, 2e powiadomi Sh.2 Miejska i Policjq. 

wizyjnej 

Pnygotowala: Elkbieta Jakubczak 
WLcLtLs jkhwu 


