Protok61 nr 16/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 listopada 2015r.

Posiedzenie Komisji odbflo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtekposiedzenia o go&. 13.30.
Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecnolci- zalqcznik
nr I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji
uczestniczyli zaproszeni goScie (lista obecnolci- zalqcznik nr 2).

Przewodniczgca Komisji Jolanta Kacvnarska
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Odczytanie protokoh z kontroli statutowej dzialalnoSci Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku za I p6lrocze 2015r
2. Rozpatrzenie skargi na wykonywanie obowipk6w przez Kierownika OSrodka Pomocy
Spolecznej w Serocku.
3. Realizacja wybranej inwestycji objqtej planem zadaii inwestycyjnych do wykonania
w 201 5r.- Budowa punktow Swietlnych- Serock ul. Radziwilla.
a) Przyjqty tryb udzielenia zarndwienia publicznego na przedmiotowe zadanie i forma
zastosowanej procedury (od wszczqcia postqpowania do rozstrzygniqcia).
b) Realizacja zadania (od podpisania umowy z wykonawcq po odbior koncowy robot).
4. Sprawy roine.
Do przedstawionego porqdku obrad nie wniesiono adnych uwag. Porzqdek obrad zostal
przyjqty bez uwag.
1.
Odczytanie protokolu z kontroli statutowej dzialalnoici Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku za I pblrocze 2015r.

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska
Odczytala treSk protokolu (zalqcznik nr 3).
Po naniesieniu poprawek do treSci protokolu, Komisja Rewizyjna podpisala protok6l z kontroli
Komisji Rewizyjnej z kontroli statutowej dzidalno8ci Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku za I parocze 201 5r.
2.
Rozpatrzenie skargi na nieprawidlowe wykonywanie obowiqzk6w p n e z Kierownika
OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska
Odczytala treSC zlozonej skargi (zalqcznik nr 4).
Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski
SkarQcy zostal powiadomiony o dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Kierownik OPS Anna Ortowska
,,Matka dzieci wyprowadzila siq okolo 2 lata temu. Z informacji uzyskanych od niej
telefonicznie posiada wyrok sqdu, zgodnie z ktbrym wszystkie dzieci- czworo dzieci majq
miejsce pobytu razem z niq. Ojciec dziecka zabral jedno z nich na okres wakacji i po wakacjach
nie oddal dziecka matce. Matka podejmowala prbby odzyskania dziecka.
Telefon matki dziecka w dniu 19 paidziernika 2015r. do OPS by1 spowodowany tym, i e
dziecko bylo chore i przebywalo samo w domu. Pracownicy socjalni podjqli interwencjq. Na
miejscu rozmawiali z dzieckiem przez zarnkniqte drzwi. Nastqpnie poinformowali telefonicznie
matkq dziecka o przebiegu zdarzenia. Matka dziecka ~Swiadczyla,i e skontaktuje siq z policjq
W tym samym dniu w domu skar2.qcego byla policja, natomiast nikt nie otwieral drzwi.
Wspolnie z komendantem komisariatu policji ustaliliSmy, i e policja skieruje w tej sprawie
pismo do sqdu rodzinnego.
OdnoSnie zarzutu skarqcego o naruszeniu przez pracownikbw socjalnych miru domowego,
pracownicy skladali pisemne wyjdnienia. Z informacji przekazanych od komendanta
komisariatu policji w Serocku wiem, i e nastqpila odmowa wszczecia postqpowania."
Radny Slawomir Osiwata
,,Czy sq przepisy upowainiajqce pracownikbw OPS do samodzielnej intenvencji w takich
przypadkach? Uwaiam, ze na przyszloid pracownicy socjalni powinni podejmowak tego
rodzaju intenvencje w asyScie policji."
Kierownik OPS Anna Orlowska
,,Jest moiliwoSC dokonania intenvencji pracownika socjalnego przy udziale policji. Wszystko
to jest jednak uzaleinione od oceny sytuacji. JeSli jest zgloszenie z proSbq o intenvencjq, reakcja
ze strony OPS jest natychmiastowa. W intenvencji bierze udzial dwoch pracownikbw
socjalnych."
Radny Stanislaw Krzyczkowski
,,Jak siq majq przepisy, na ktbrych siq Pani opiera do przepisbw, o ktbrych naruszeniu jest mowa
w skardze? Czy sq to przepisy nadrzqdne?"
Kierownik OPS Anna Ortowska
,,Skarqcy zarzuca naruszenie art. 193 5 1 kodeksu karnego, kt6ry dotyczy naruszenia miru
domowego. Pracownicy socjalni intenveniowali w oparciu o przepisy ustawy o pomocy
spolecznej oraz ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Przemoc nie jest tylko
przemocq fizycznq, ale rbwniez zaniechanie. Pozostawienie dziecka bez opieki to rbwniez jest
przemoc. "
Radny Stawomir Osiwaia
,,Czy w trakcie intenvencji pracownicy socjalni prbbowali nawiqzak kontakt telefoniczny
z ojcem dziecka?"
Kierownik OPS Anna Orlowska
,,Pracownicy socjalni nie kontaktowali siq z ojcem dziecka."
Radny Mariusz Rosiriski
,,W treSci skargi jest zapis, i e w zwiqdcu z intenvencjq pracownikbw socjalnych doszlo do
,,ogromnego wystraszenia domownikbw, czego nastqpstwem byly dolegliwe zaklbcenia pracy
ich ukladu k r w n i a krwi wynikajqce ze stresu jakiemu zostaiy poddane." Proszq

