
Protokdl nr 312016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 marca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial5 radnych (nieobecny radny Mariusz 
Rosihski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moie 
obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goScie zgodnie z listq obecnoici- 
zalqcznik nr 2. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi na dzialalnoSC OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia m i a n  w Statucie gminy 

Miasto i Grnina Serock. 
3. Sporqdzenie protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadaii statutowych 

Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego. 
4. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

(Nu posiedzenie Komisji przybyE radny Mariusz Rosihski). 

1. 
Rozpatnenie skargi na dzialalno86 Oirodka Pomocy Spolecznej w Serocku 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treSC skargi (zalqcznik nr 3). 

Kierownik OPS Anna Ortowska 
,,Nie mialam kontaktu ze skarecymi. Z informacji przekazanych przez pracownikow wiem, ze 
skarzqcy by1 w OSrodku Pomocy Spolecznej i chcial uzyskaC od pracownikow informacje na 
temat rozmiarow uzyskiwanej pomocy przez jednego z mieszkanc6w gminy. Pracownik 
odm6wil udzielenia takiej informacji. W zwiqzku z powyzszym skariqcy zloiyl pismo z proSbq 
o wyjaSnienie na jakiej podstawie udzielana jest pomoc wskazanemu w treSci skargi 
mieszkaricowi gminy. W odpowiedzi skariqcy otrzymal pismo o odmowie udzielenia iqdanych 
przez niego informacji, z jednoczesnym wskazaniem podstawy prawnej ." 

Radny Stawomir Osiwala 
,,Z treSci skargi nie wynika, i e  jest to skarga na Kierownika Ogrodka Pomocy Spolecznej. 
W zwiqzku z tym nie widzq podstawy do rozpatrywania tej skargi przez Kornisjq Rewizyjnq. 
W materialach dotyczqcych skargi jest pismo skarzqcego z dnia 3 1 stycznia 201 6r. kierowane 
do Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Odpowiedz na to pismo udzielona przez Paniq 
Kierownik OPS jest niepelna." 



Kierownik OPS Anna Orlowska 
,,Odpowiedi byla konsultowana z radcq prawnym." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Skarga dotyczy wymijajqcej odpowiedzi na pismo, ktore zostalo podpisane przez Kierownika 
OSrodka Pomocy Spolecznej. Uwaiam, i e  pismo nosi znarniona skargi na Kierownika OPS." 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Czy wedlug wiedzy Pani Kierownik zarzuty przedstawione w skardze pokrywajq siq ze stanem 
faktycznym?" 

Kierownik OPS Anna Orfowska 
,,Nie. Od wielu lat miqdzy tymi osobami jest konflikt sqsiedzki." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Poddaia pod glosowanie uznanie skargi na Kierownika OSrodka Pomocy Spolecznej za 
bezzasadnq. 

W glosowaniu 
Skarga zostala uznana za bezzasadnq przy 4 gl-osach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

2. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto 
i Gmina Serock 

Radny Sfawomir Osiwala 
,,Komisja ds. statutu zakonczyla prace nad wprowadzeniem zmian do treSci statutu. 
Wychodzimy do Pafistwa radnych z propozycjq uchwaly w sprawie wprowadzenia m i a n  do 
statutu gminy Miasto i Gmina Serock. 
JeSli chodzi o Komisjq Rewizyjnq, zmiany w statucie dotycq dodania do zakresu pracy Komisji 
kwestii rozpatrywania skarg i wniosk6w, kt6re do tej pory naleialy do kompetencji Komisji 
Spraw Obywatelskich. Pozostale komisje Rady majq rowniez kompetencje kontrolne, ale tylko 
w zakresie merytorycznego funkcjonowania. JeSli chodzi o skargi, ktdre wpiywajq do Rady 
Miejskiej, rozpatruje je tylko i wylqcznie Komisja Rewizyjna. 
Zmianie ulegly zapisy dotycqce dostqpu do inforrnacji publicznej, przebiegu obrad sesji 
i komisj i." 

Komisja Rewizyjna zaakceptowala proponowane zmiany do Statutu gminy Miasto i Gmina 
Serock. (zalqcznik nr 4) .  

3. 
Sponqdzenie protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadan statutowych 
Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treSC wniosku radnego Krzysztofa Bolikowskiego o weryfikacjq wynagrodzenia 
inkasentow w Miejsko-Gminnym Zakladzie Wodociqgowym (zalqcznik nr 5). 



Radny Slawomir Osiwala 
,,W odpowiedzi na wniosek moiemy poinformowak, i e  Komisja Rewizyjna podczas kontroli 
analizowda koszty Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego, natomiast szczegolowe 
rozliczenie 6rodk6w finansowych na wynagrodzenia dla pracownikow nie byly tematem 
przeprowadzonej w ostatnim czasie kontroli." 

Nastqpnie Komisja Rewizyjna przystqpila do sporzqdzenia protokolu z kontroli realizacji zadari 
statutowych Miejsko- Grninnego Zakladu Wodociqgowego. 

4. 
Sprawy r6ine 

Nie zgloszono. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Nastqpnie stwierdzila wyczerpanie porzqdku obrad i zakonczyla posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej . 
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