
UCHWALA NR 2051XIX/2020

RADV MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie przyj~ia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sposobu realiZacji
interpelacji iwIliosków radnych.

Na podstawie art 18 ust. l w zw. z art. 18a ust. l i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Q samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2,
§ 135 i § 140 ust. $ Statutu gminy Miasto iGmina Sercek stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 3781XL/201 JRady Miejskiej w Serceku z dnia 2 października 2013 r. w-sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego statutu gminy Miasto iGmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.
12936), zmienionej uchwałą Nr 1951XIX/20 16 Rady Miejskiej w Serceku z dnia 30 'marca 20 16
r., uchwałą ~r 386JXXXVIf2017 z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą Nr 535/LI/2018
Rady Miejskiej w Serceku z dnia 29 października- 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie.gminy Miasto iGmina Serock, Rada Miejska w Serceku uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli sposobu realizacji interpelacji
iwniosków radnych.

§2.

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
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Protokół

-zkontroli problemowej w zakresie sposobu realizacji iaterpelae]] iwniosków
składanych przez Radnych w 2019 r.

W dniu 16 grudnia 2019 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na2019 r., Komisja

Rewizyjna w składzie:

przewodniczący:

Członkowie:

- Sławomir Osiwała

- Teresa Krzyczkowska

- Krzysztof Zakołs~

- Gabriela Ksiązyk

- Aneta Rogucka

- Wiesław Winnicki

dokonała kontroli problemowej w dotyczącej sposobu realizacji i terminowości udzielanych
odpowiedzi na składane w br. interpelacje radnych. .
Kontroli dokonano wobecności Sekretarza.Miasta i Gminy- P.Rafała Karpińskiego.

Sekretarz Rafał Karpiński- przedstawiając ewidencję złożonych w roku 2019 roku interpelacji
poinformował, iż wpłynęły cztery interpelacje:

l. W. dniu 21 marca 2019r. Radny Krzysztof Zakolsld złożył interpelację dotyczącą
utworzenia dodatkowego obwodu głosowania. Po zrealizowaniu odpowiedniej
procedury dodatkowy obwód został utworzony w rniejscowo~~ Gąsiorowo.

2. W dniu 1 kwietnia Radny Krzysztof Bońkowski złożył interpelację dotyczącą
uruchomienia wypożyczalni samochodów. Odpowiedzi udzielono w terminie
infonnując, iż wdrożony został w fonnie pilotażowej system wypożyczalni rowerów,
iskuterów elektrycznych, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

3. W dniu 17kwietnia Radny Sławomir Czerwiński złożył interpelację dotyczącą poprawy
bezpieczeństwa' na ulicy Mickiewicza w Serocku. Została udzielona odpowiedź
informująca o planowanym wykonaniu zadania vi latach 2021-2020.

4. W dniu 22 maja 2019r. Radny Sławomir Osiwała złożył interpelację dotyczącą ścieżki
dydaktyczno- krajoznawczej. z Jadwisina do Zegrza. Została udzielona odpowiedź
o dążeniu Gminy do koncepcji budowy ciągu dydaktycznego wzdłuż brzegu Jeziora
Zegrzyńskiego. .

Do Biura Rady wpłynęło około 70 wniasków złożonych przez Radnych, na wszystkie zostały
udzielone odpowiedzi w terminie. Wwyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła
nieprawidłowości w zakresie terminowości i szczegółowości dotyczących udzielania radnym
Rady Miejskiej odpowiedzi na składane wnioski i interpelacje.
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Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Artur
Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do
faktów ujętych wniniejszym protokole oraz prawie 2;łożeniapisemnych wyjaśnie;ódotyczących
nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać
wyjaśnień na piśmie.
Protokół sporządzono Vi czterech jednobrzmiących egzemplarzach ipo odczytaniu podpisano
~z~ . .

Podpisy Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała
Krzysztof Zakolski
Teresa Krzyczkowska
Gabriela Książyk
Aneta Rogucka
Wiesław Winnicki
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Burmistrz Miasta i .YSerockL:_.1
Artur Borkowski
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