Rada Miejska w Serocku
Komisja Rewizyjna

11 Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2019
Obrady rozpoczeto 16 gmdnia 20 19 o godz. 13:30, a zakoliczono o godz. 14:21 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzido udziat 6 czionk6w.

Obecni:
1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela K s i m k
3. Slawomir Osiwala
4. Aneta Rogucka
5. Wiestaw Winnicki
6. Krzysztof Zakolski
Dodatkowo w posiedzeniu udziat wzieli:
Artur Borkowski- Bunnistrz MiG
Marek Bqbolski- z-ca Bunnistrza MiG
Monika Ordak- Skarbnik MiG
Rafal Karpiliski- Sekretarz MiG

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie ponqdku obrad.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala otworzyl posiedzenie Komisji i przedstawil
porzqdek obrad.
1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie p o q d k u obrad.
2. Rozpatrzenie projektu budietu gminy na rok 2020 i wydanie opinii.
3. Kontrola sposobu realizacji interpelacji i wniosk6w radnych.
4. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019.
5. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
6. Przyjecie protokdu z poprzedniego posiedzenia.
7. Sprawy r6ine.
8. Zarnkniecie posiedzenia.

Porzqdek prqvjclo bez uwag

2. Rozpatnenie projektu budketu p i n y na rok 2020 i wydanie opinii.

Burmistrz A r m Borkowski- zastosowaliSmy tradycyjny, wypracowany model procedowania
projektu budktu Gminy, zaloZRnia zostaly opracowane w taki spos6b jak dotychczas, nie w
formie oddzielnego dokumentu, kt61y stanowilby pewnq podstawe do dyskusji, tylko
przedstawianie zalokh w formie dyskusji na posiedzeniach Kornisji, deklarujq otwartoSC na
dyskusjq, wolq wykonania pewnych oczekiwari. Nie sq mi mane problemy dotycqce
uzgodnienia b u w u , mamy pozytywnq opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Monika Ordak- wszystkie wnioski, kt6re *fly

do projektu b u b t u , zostaly

d o h n e w terminie, jeden wniosek zostal zlokony w dniu 23 p a e m i k a , odnoszqc siq do
szczeg6lowoSci, jeSli Paristwo stwierdzicie, k b u h t ma wyglqdaC inaczej zawsze mokmy
zmienid uchwalq, i proceduq uchwalania budketu. Uchwala bud%towa jest zgodna z ustawq
o finansach publicznych, tak zostata przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej jak i
Radzie Miejskiej, czyli jest pelna szczeg6lowoSC, nasze dochody i wydatki dzielimy na
dzialy, rozdzialy i klasyfikacjq bu&etowq. Wraz z projektem uchwaly budketowej mamy
zalo2enia i wskahki i materialy informacyjne, informacja o uzyskanych dotacjach, kt6re
Gmina otrzymala od Wojewody Mazowieckiego, informacja o wysokoSci PIT, subwencja
oSwiatowa, kt619 otnymaliSmy oz Ministerstwa Finans6w. Projekt uchwaly bu&etowej
wstd przedlohny Radzie Miejskiej jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w odpowiednim
terminie tj. do 15 listopada, zgodnie z terminarni zapisanymi w ustawie o finansach
publicznych. Wszystkie posiedzenia merytorycznych Komisji Rady Miejskiej odbyly s i z~
wymaganym terminie.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Serocku nu posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019r.
dokonala omdwieniaprojehu budteru Miasta i Gminy Serock na 2020r.
W wyniku omdwienia ww. dokumentu Komisja Rewizyina shvierdzita, .te zardwno
proceduty, jak i terminy prac nad projektem budtetu okreSlone uchwalq Nr 547/LXIU2010
Rudy Miejskiej w Serocku z dnia I1 paidziernika 2OlOr. w sprawie Pybu prac nadprojektem
uchwaly budietowej, zmienionej uchwaiq Nr 131/XN/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
27paiclziernika ZOllr., zosraly zachowane.

3. Kontrola sposobu realizacji interpelacji i wniosk6w radnych.
Sekretarz Rafal Karpiriski- w roku 2019 wplynqly cztery interpelacje: w dniu 21 marca 2019r.
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Radny Krzysztof Zakolski zloiyl interpelacje dotycqcq utworzenia dodatkowego obwodu
glosowania, po odpowiedniej procedurze dodatkowy obw6d zostat utworzony w
miejscowoSci Gqsiorowo. W dniu 1 kwietnia Radny Krzysztof Borikowski zloiyl interpelacjq
dotycqcq umchomienia wypozyczalni samochod6w, wdroiony zostal w formie pilotaiowej
system wypoiyczalni rower6w, i skuter6w elektrycznych, akcja cieszyla sie duiym
zainteresowaniem. W dniu 17 kwietnia Radny Stawomir Czenvinski zloiyl interpelacje
dotycqcq poprawy bezpieczenstwa na ulicy Mickiewicza w Serocku, zostata udzielona
odpowiedi informujqca o wykonaniu zadania w latach 2021-2020. W dniu 22 maja 20191.
Radny Slawomir Osiwala zloiyl interpelacje dotycqcq Scieiki dydaktyczno- krajoznawczej z
Jadwisina do Zegrza, zostala udzielona odpowiedi o d@eniu Gminy do koncepcji budowy
ciqgu dydaktycznego w z d k brzegu Jeziora Zegrzynskiego. Do Biura Rady wplyndo okolo
70 wniosk6w zlozonych przez Radnych, na wszystkie zostaky udzielone odpowiedzi w
terminie.

4. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019.
Przewodnicqcy podsumowal prace Komisji Rewizyjnej, podziqkowal za zaangatowanie
Radnych, pracownik6w Urzedu i Jednostek Organizacyjnych.

5. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala - przedstawil propozycje planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2020r., kt6ry jest zalqcznikiem do protokofu
Nie wniesiono uwag do projektu planu pracy Kornisji Rewizyjnej
Glosowano w serawie:
Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020..
Wvniki dosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF; SIF;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wvniki imienne:
ZA ( 6 )
Teresa Krzyczkowska, Gabriela Ksigyk, Slawomir Osiwala, Aneta Rogucka, Wieslaw
Winnicki, Krzysztof Zakolski

6. Przyjecie protokolu z popnedniego posiedzenia.
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala - projekt protokofu by1 wystany do Pabtwa
Radnych, uwag nie wniesiono, wiec protok61 zostal przyjqty.
7. Sprawy r6ine.

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zapytal o stan budynku Szkoky Podstawowej w
Zegrzu po awarii wodociqgowej.

.
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Z c a Burmistrza Marek Babolski- szkda iest zamknieta dla uczni6w. s h t a c y m m m w a l i
wodq, trwajq prace polegajqce na osusz&iu Scian, skop6w, staramy aby ucz.&owi'jak
najszybciej wr6cili do szkoly. Awaria pojawila sie. w jednym
skrzydle szkdy,
.
- -postaramy sie
make- w c&ie ferii zirnowych dokonak potrzebnego remintu

sic

8. Zarnkniecie posiedzenia.
Paewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala stwierdzil wyczerpanie p o q d k u obrad i
zamknql posiedzenie Komisji

Ptzygotowala: Eltbieta Jakubczak
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