
Protokdl nr 612016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia 2016r. 

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

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial6 radnych (lista obecnoici- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli: Dyrektor Zespolu Obslugi Szk6l i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Sekretarz 
Miasta i Gminy Serock Tadeusz Kanownik oraz Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, 
Rolnictwa i LeSnictwa (oSR~L) Anna Kamola (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kacznoarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi na dzialalnoSC Dyrektora Szkoiy Podstawowej im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie. 

2. Informacja na temat realizacji uchwal Rady Miejskiej w 201 5r. 
3. Sprawy rbhe.  

Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie skargi na dzialalnoiC Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jenego 
Szaniawskiego w Jadwisinie 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,W dniu 7 kwietnia 2016r. wplynqio pismo os6b wnosqcych skargq na Dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Jadwisinie odnosqce siq do zmian w statucie szkoly. W zwiqzku z tym 
poprosilam Paniq Dyrektor o dostarczenie dokument6w, aby sprawdzik jaki jest stan faktycny. 
Pani Dyrektor przedstawila ujednolicony statut w 2012r. oraz zmiany do statutu, ktore 
obejmowaly okres wczeSniejszy- zmiana z 19 paidziernika 2011r. oraz zmiana 
z 25 paidziernika 201 lr. Tekst jednolity statutu z 27 sierpnia 2012r. byl zmieniany trzykrotnie: 
18 lutego 2014r. (zmiany nie obejmowaly treSci dotycqcej zasad uiywania telefonow 
komorkowych i innych urqdzen), 30 czenvca 201 5r. (zmiana rowniei nie dotyczyla kwestii 
uiywania telefonow komorkowych) oraz 26 stycznia 20 16r., kt6ra to zmiana dotyczyla kwestii 
zwipanych z telefonem kom6rkowym. 
Systematyzujqc obraz dokumentacji, kt6ra zostala przedstawiona, 25 paidziernika 201 1r. 
w statucie szkoly w zalqczniku do uchwaly w dziale VI Ucniowie Szkoly w 5 34 po zapisach 
w ust. 7 pkt 2 dodano pkt 3-9 oraz ust. 8 i 9 dotycqce ukywania telefonow kom6rkowych. Po 
czym w uchwale z dni 26 stycmia 2016r. w sprawie zmian w statucie szkoly wprowadzono 
zmiany w rozdziale VI Uczniowie szkoly w 9 34, gdzie takke po ust. 7 pkt 2 dodano pkt 3-9 
oraz ust. 8 i 9 i wprowadzono szczeg6lowe zapisy zawarte w procedurach szkolnych dotycqce 
uiywania telefonow kom6rkowych w szkole. Z przedstawionego materialu wynika, ze rada 
pedagogicma podejmowala uchwaly okreSlajqce zasady uiywania telefon6w komorkowych 
raz w roku 2011 i toisame zasady w roku 2016. W tekScie jednolitym statutu z 2012r. 
uchwalonym przez radq pedagogicma w 934 obowiqzki uczni6w w ust. 7 pkt 1-9 oraz 



ust. 8 i 9 znajdujq siq takze zapisy dotyczqce warunkow korzystania z telefonow komorkowych. 
Z przedstawionego obrazu wynika, Be materialy stanowiq niepoprawnoici redakcyjne, gdyz 
kwestie uiywania telefonow komorkowych przewijajq siq w kilku uchwalach. Stwierdzamy 
jednoznacznie, i e  uchwaly tego typu byly podejmowane dwukrotnie i dodatkowo zapisane 
w tekicie jednolitym statutu w 2012r., po czym taki sam tekst w roku 20 16. Przydaloby siq, aby 
strona redakcyjna byla systematyczna, aby dawala dobrq komunikatywnoik. Zalecane byloby, 
aby ujednolicony tekst zostal poddany ponownej analizie przez,radq pedagogiczng bo tylko 
ona jest wladna przygotowywak zmiany do statutu i podejmowak uchwab, oczywidcie 
z udzialem radcy prawnego, aby wyeliminowak rbine techniki prawodawcze, kt6re nie dajq 
pelnej czytelnodci. Powtarzajqce siq przepisy mogq budzik wqtpliwoici, gdyz wraca siq w tych 
tekstach do tego, co j~ wczeiniej wielokrotnie uregulowano. (zalqcznik nr 3) 
Zdarzenia, o ktbrych wspomina wnioskodawczyni mialo miejsce w lutym, natomiast zmiany 
w statucie nanoszono 26 stycznia 2016r., czyli jest czynno.46 wyprzedzajqca przed zdarzeniem. 
Zapytalidmy Paniq Dyrektor o kwestie zwiqzane z publikowaniern uchwal na stronie 
internetowej szkoly. Przekaiq Pahstwu obszernq odpowiedi Pani Dyrektor w tym zakresie. 
Strona internetowa jest tylko pomocniczym narzqdziem do zapoznawania rodzic6w 
z dokumentacjq szkolnq. Podstawowe dokumenty sq w dokumentacji szkoly, znajduja siq i sq 
dostqpne w sekretariacie. Jedli na stronie internetowej publikujemy w-e materialy, dobrze 
byloby, aby odpowiadaly one stanowi faktycznemu. Poprzez ten przypadek dla dyrektorow 
szk6l jest takie wskazanie, 8ejeBeli decydujq siq na umieszczanie statutu na stronie internetowej 
szkoly, powinni zadbak, aby jego treik odzwierciedlala aktualny stan prawny." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Czy w zwiqzku z tym, ze kilkakrotnie byty wprowadzane zmiany do statutu szkoly, rozurniem, 
Be rada pedagogiczna jest uprawniona do wprowadzania tych zmian?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Pienvszy statut szkoly nadaje organ prowahcy. Zmiany do statutu przygotowuje rada szkoly. 
Jedli nie ma rady szkoly, projekt zmiany statutu przygotowuje rada pedagogiczna w formie 
uchwaly. Przyj9t.q uchwalq podpisuje przewodnicqcy rady pedagogicznej ." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jeili rada pedagogiczna ma prawo dokonywak zmian w obowiqzujqcym statucie, czy rodzice 
i ucvliowie sq zapoznawani ze zmianami do statutu?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Wydaje siq, ke wprowadzenie zmian bez informowania rodzic6w i uczniow jest pozbawione 
sensu, chyba i e  zmiany dotycq tylko nauczycieli, np. zmianie ulegajq tylko zadania 
nauczyciela." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Mydlq, i e  powinniimy rekomendowak Pani Dyrektor Melion, aby dyrektorzy szk6l 
ujednolicili postgpowanie w zakresie wprowadzania zmian do statutu szkoly." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Na pienvszym zebraniu rodzice sq zapoznawani ze statutem szkoly, zmianami do statutu jakie 
zostaly wprowadzone, jak rowniez z innyrni dokumentarni, np. program wychowawczy szkoly, 
wewnqtrzszkolny system oceniania. Uczniowie na godzinach wychowawczych rowniez sq na 
ten temat inforrnowani. 



JeSli chodzi o vniane statutu z w i p n q  z uiywaniem telefonow kom6rkowych, nie wiem jak 
wyglqdaio to w szkole w Jadwisinie, ale w gimnazjum w Serocku r6wniez obowipuje zakaz 
uiywania telefon6w kom6rkowych i rodzice byli zapoznawani z tymi zasadami na najbliiszym 
zebraniu. Na korytarzach szkolnych byla wywieszona informacja - procedura postqpowania, 
ieby wszyscy uczniowie i rodzice zapoznali siq z tym, jak to wyglqda, kiedy dziecko uiywa 
telefonu kom6rkowego w szkole." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melwn 
,,MySlq, i e  w konkluzji Komisji mokna byioby wpisab, i e  wskazuje siq na potrzeby 
zapoznawania rodzic6w i uczni6w ze wszelkimi zmianami dokonywanymi w statucie zgodnie 
z obowiqzujqcymi w szkole procedurami. Strona internetowa jest pomocniczym narzqdziem. 
Nie jest talc, i e  rada pedagogiczna dokonuje mian  w statucie na lewo i prawo, poniewai kurator 
sprawuje nadz6r nad legalnosciq zmian, tj. czy mieszcq siq one w granicach prawa, kt6re 
obowiqzuje w szkole. Organ prowadqcy moie dokonab kontroli wprowadzonych zmian pod 
kqtem przepis6w organizacyjnych." 

Radny Stanidaw Kr~czkowski 
,,Czy we wszystkich placbwkach dzialajq rady szkoly?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,W Mne j  plac6wce na terenie gminy nie dzialajq rady szkoly." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Odczytala wyjagnienia Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisnie 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoly, jak rowniei opublikowania statutu na stronie 
internetowej szkdy (zaiqcznik nr 4). 

2. 
Informacja na temat realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2015r. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na ostatnim posiedzeniu Komisji poprosiliScie Paiistwo o przygotowanie szczeg6lowej 
informacji na temat realizacji trzech wskazanych uchwai. Przedstawiq Pahstwu informacjq 
w tym zakresie: 

1. Uchwala Nr 951'12015 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uzgodnienia 
pneprowadzenia zabiegbw pielqgnacyjnych pomnikbw przyrody 

W dniu 30 lipca 2015 roku, skierowano do Wnioskodawcy (Hotel Warszawianka) 
informacjq o podjeciu przez Radq Miejskq w Serocku uchwaly nr 95/X/2015 w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegow pielqgnacyjnych pomnik6w przyrody. Do pisma 
informacyjnego zalqcmno kopiq uchwaly. W dniu 1 wrzeSnia 20 15 roku Wnioskodawca - Piotr 
Sinczak - Prezes Hotelu Warszawianka, poinformowal, i i  prace polegajqce na pielegnacji 
przedmiotowych pomnik6w przyrody zostanq przeprowadzone przez specjalistycznq firmq - 
Centnun Chirurgii i Pielegnacji Drzew Chachulscy Sp. J.. Zabiegi bedq polegaly na usuniqciu 
posuszu z koron, a w sytuacjach uzasadnionych wzglqdami bezpieczenstwa i obawq roziarnah 
konarbw, zainstalowaniu w koronach wiqzah linowych statycmych typu opasowego, czyli 
nieinwazyjnych. Dodatkowo wnioskodawca poinformowai, iz wykonanie zabieg6w 
pielqgnacyjnych pokryje z wlasnych Srodkow. 



W dniu 28 wrzeSnia 201 5 roku Wnioskodawca poinformowal, i i  prace pielqgnacyjne 
na przedmiotowych pomnikach przyrody zostaly wykonane w dniach 16 - 24 wrzeSnia 201 5 
roku, przez firmq Centrum Chirurgii i Pielqgnacji Drzew Chachulscy Sp. J. specjalizujqcq siq 
w tego rodzaju pracach pielqgnacyjnych. Do zawiadomienia dolqczony zostal protokol odbioru 
robot, poSwiadczajqcy, i i  prace zostaly przeprowadzone zgodnie ze zleceniem i przyjqte zostaly 
bez zastrzeien. W dniu 2 paidziernika 201 5 roku pracownicy Referatu Ochrony ~rodowiska, 
Rolnictwa i Leinictwa potwierdzili w terenie zgodnoiC przeprowadzonych pracz zapisami 
podjqtej przez Radq Miejskq w Serocku uchwaly. 

2. Uchwala Nr 114/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. 
w sprawie przystqpienia do stowarzyszenia o namie Zwiqzek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej 

W dniu 3 wrzeinia 20 15r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przekazal Przewodnicqcemu 
Zarqdu Zwiqzku Gmin Wiej skich RP podjqtq przez Radq Miej skq na sesj i w dniu 3 1 sierpnia 
201 5r. uchwalq Nr 1 14/XI/20 15 w sprawie przystqpienia do stowarzyszenia o nazwie Zwiqzek 
Gmin Wiej skich Rzeczpospolitej Polskiej . 

Uchwalq Nr 1/8/2015 Zarzqdu Zwiqzku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
5 paidziernika 201 5r. przyjqto w poczet czlonkow Zwiqzku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej gminq Serock. 
Skladka czlonkowska w 2015r. wynosi 0,304921 od jednego mieszkanca. Skladka gminy 
Serock od paidziernika 20 15r. wyniosla 727,6521. 
Na 20 16r. skladka gminy Serock wynosi 3.014,48~1. 

Zgodnie z 5 10 ust. 4 Statutu Zwiqzku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej gminq 
czlonkowskq reprezentuje w Zwiqzku w6jt (burmistrz). 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Ogolnego 
Zwiqzku Gmin Wiejskich: 
- 6-7 paidziernika 2015r.- XVI Kongres Gmin Wiejskich (organizowany przez Zwiqzek Gmin 
Wiejskich RP) Hotel Narvil Serock 
- 18-19 kwietnia 2016r. -XXX Zgromadzenie Og6lne Zwiqzku Gmin Wiejskich 
w Warszawie 

3. Uchwala Nr 134/XIII/2015 z dnia 26 paidziernika 2015r. w sprawie wyraienia woli 
ustanowienia 6w. Wojciecha Patronem Miasta i Gminy Serock 

W listopadzie 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwrocil siq do Biskupa Plockiego 
z proibq o wszczqcie procedury kogcielnej w sprawie ustanowienia Bw. Wojciecha patronem 
Miasta i Gminy Serock. Do wystqpienia kierowanego do Jego Ekscelencji Ksiqdza Biskupa 
Piotra Libery zostalo dolqczone opracowanie historyczne autorstwa dr historii Slawomira 
Jakubczaka, przedstawiajqce silnq wiqi mieszkancow z wartoiciami gloszonymi przez 
Bw. Wojciecha." (zalqcznik nr 5). 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Jakie problemy ze strony gminy Serock byly sygnalizowane podczas Zgromadzenia Zwiqzku 
Gmin Wiejskich?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na Zgromadzeniu ZGW w kwietniu 201 6r. bardzo duzo mowiono na temat programu rodzina 
500+, na temat kwoty wolnej od podatku." 



Sprawy rdzne 

Radny StanisCaw Krwkowski  
,,Kiedy na tablicach soleckich pojawiq sie plakaty inforrnujqce o ochronie pszcz6l?' 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Do konca tygodnia powstanq plakaty. CzekaliSmy na przeslanie materialow od Kola 
Pszczelarzy ." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W zwiqzku z tym, ke Stoieczny Zarzqd Infiastruktury Wojskowej przeslal pismo w sprawie 
dzialki w Zegrzu. Planowany byt podzial tej dzidki. Czy coS w tyrn zakresie zostalo zrobione?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Prace zwiqzane z podzidem tej nieruchomoici sq w toku. Nalezy wylqczyd z tego terenu tzw. 
tereny wojskowe. Procedura zwiqzma z podzial-em nieruchomoSci trwa okolo 2 miesiqcy." 

Radny Stanklaw Krqwzkowski 
,,Czy gmina otrzymala orzeczenie sqdu w sprawie zasiedzenia drogi w Gutach?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,OtrzymaliSmy orzeczenie sqdu. ZasiedzieliSmy droge od lasow pahstwowych- od drogi 
wojewodzkiej do drogi w Woli Smolanej oraz dalej w kierunku lasow." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Nastqpnie stwierdzila wyczerpanie po@u obrad i zakonczyla posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej o godz. 15.00. 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej 

Anna b~ zlihska 
(Jilt-- Jolanta Kaczmarska 




