Protok6l nr 212016
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 16 maja 2016r.
Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.00.
Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka
Oktaba i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecnoscizalqcznik nr l), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moze obradowad. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyli zaproszeni goscie (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie pisma w sprawie oplaty targowej.
2. Rozpatrzenie pisma w sprawie optat za czynsz w bloku w Serocku przy ul. Puhskiej
17B.
3. Rozpatrzenie wniosku soltys6w grniny Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu
koszt6w podrozy .
4. Wypracowanie stanowiska w sprawie podzialu statystycznego Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
5. Rozpatrzenie-i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy
Serock za 2015r.
6. Przedstawienie oceny zasob6w pomocy spolecznej w 2015r.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu wsp6lpracy gminy Miasto i Gmina
Serock z organizacjami pozarzqdowymi w roku 201 5.
8. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 2016r.
9. Sprawy r6kne.
Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek
zostal przyjqty bez uwag.
1.
Rozpatrzenie pisma w sprawie oplaty targowej
Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski
,,Uchwala w sprawie oplaty targowej zostala podjqta 30 listopada 201%. Na podstawie tej
uchwaly wprowadza siq nastqpujqcq stawkq oplaty targowej:
,,1. Na terenie Miasta i Gminy Serock ustala sig dziennq stawk optaty targowej w wysokdci
4,OOzl za kaidy rozpoczgty lm2zajmowanej powierzchni, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jezeli zajmowana powierzchnia jest wyzsza niz 12m2 stawka oplaty targowej za kaidy
rozpoczgty 1m2powierzchni przewyzszajqcej 12m2 wynosi 6,OOzl.
Intencjq zmiany uchwaly bylo to, aby stanowiska sprzedajqcych w miarq mozliwosci byly
ograniczone powierzchniowe, aby zajqtoS6 terenu byla jak najmniejsza, zeby urnozliwid,
szczeg6lnie w sezonie, jak najwiqkszej liczbie os6b sprzed&, w szczeg6lnoSci sprzedajqcych
produkty sezonowe.
W migdzyczasie wplynqlo pismo dotyczqcej zmniejszenia oplaty targowej (zdqcznik nr 3),
kt6re Pahstwo otrzymaliicie. Wnoszqcy pismo zwracajq siq z prosbq o ponowne rozwaienie
zasadnoici zaproponowanej stawki oplaty."
"

Przewodniczqca Komhji Agnieszka Oktaba
,,Pan Kierownik powiedzial, i e osoby sprzedajqce produkty sezonowe nie majq miejsca do
sprzedaiy na rynku. Czy byly jakiei skargi od tych o d b ? Czy wplynqly inne pisma w sprawie
opiaty targowej i miejsca na targu?"
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska
,,Jegli chodzi o opiate targowq, nie bylo ze strony drobnych przedsiqbiorcow iadnych uwag.
Oczywiicie zdarzajq siq na rynku przypadki, gdzie drobni lokalni sprzedawcy nie majq miejsca
do sprzedaiy na rynku w sezonie. Dochodzi do r6inych przepychanek, bardzo niemiiych
incydent6w siownych. Jest problem, poniewai niekt6rzy z os6b handlujqcych na rynku
twierdzq, ze to jest ich miejsce, zajmowane od lat i nie pozwalajq w swoim obrqbie stanqd
drobnym sprzedajqcym."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Rozpatrywane przez Pahstwa dotyczy indywidualnej proiby osoby handlujqcej, kt6ra zwraca
siq z progbq o zmniejszenie jej czynszu na kwotq 100~1,natomiast w okresie zimowym 6021,
poniewai zgodnie ze stawkami okreilonymi w uchwale Rady Miejskiej, osoba ta powinna
ponosid wyzsze oplaty. Nie jest to petycja og6lu handlujqcych, tylko jednej osoby.
Zgodnie z uchwalq, Burmistrz nie ma moiliwoSci stosowania innej stawki nii tej okreglonej
w uchwale. Pismo jest adresowane do Rady Miejskiej w Serocku, ale Rada r6wnie8 nie ma
mozliwoici indywidualnego zmniejszenia stawki opiaty. Stawka nie moze by6 okreilona
podmiotowo."
Radny K r ~ z t o Borikowski
f
,,Chcialbym zwrocid uwagq na kilka innych aspektbw. Mieszkahcy zglosili siq w tym zakresie
r6wniez do rnnie. Sprawa jest troche bardziej skomplikowana. Wynika to z tego, i e decyzja
Rady Miejskiej dotycqca stawki oplaty targowej spowodowala zmianq sposobu pobierania
opiat. Wczeiniej nie liczono tylko i wylqcznie powierzchni handlowej, w chwili obecnej opiata
bqdzie naliczana od zajqtej przestrzeni. Metodologia pobierania opiaty jest nastqpujqca: za
namioty oparte na czterech nogach pobierana jest peina oplata od calego namiotu, natomiast
w przypadku parasola osadzony na jednej nodze, opiata jest pobierana jak wczeiniej, czyli tylko
i wylqcznie od straganu. Proszq o inforrnacjq, czy opiata jest pobierana w sposbb, kt6ry
przedstawilem czy jest naliczana inaczej ."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Oplata jest pobierana w taki sam spos6b. Poza parasol wystaje wiqcej stoiska handlowego.
Liczymy tylko miejsce, gdzie odbywa siq sprzedai, nie liczymy powierzchni parasola. Jezeli
stoisko jest mniejsze niz parasol, rozurniem, ze obok tego stoiska moie stanqd inna osoba
handlujqca."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Z tego co udalo mi siq zweryfikowad, nie ma takich przypadkow. W momencie, gdy kt05
rozstawia parasol, sq rowniez parasole kwadratowe, zajmuje takq samq powierzchniq jak
namiot, ale oplata jest pobierana tylko za front lady."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,W zwipku z tym od kolejnego targu pobieramy opiaty rowniei za powierzchniq parasola."

Radny Krwztof Boiikowski
,,Poruszyiem tq kwestiq, poniewak nie chciaibyrn, aby decyzje Rady doprowadziiy do tego, ze
w pewnym momencie na nas wszyscy mieszkaricy bqdq zli. Chodzi mi o to, aby te zasady byly
jasno ustalone. W momencie, gdy giosowaliimy nad tq uchwaiq, zrozumiaiem, ke dla
wszystkich opiata bqdzie pobierana w taki sposbb, kt6ry przedstawii Pan Sekretarz.
Z przeprowadzonych rozm6w z osobami handlujqcymi na rynku wynika, he do obecnego
sposobu naliczania, ze nie jest liczona powierzchnia parasola, natomiast jest liczona
powierzchnia namiotu, niektbre osoby handlujqce nie majq zastrzezen, ale sq tez osoby, ktore
majq uwagi do obowiqzujqcego sposobu naliczania opiat.
W jaki spos6b opiaty sq pobierana na innych targowiskach w sqsiednich gminach?
By6 moke rozwiqzaniem pewnego sporu, ktbry powstai, byioby dopasowanie opiat do realnych
mozliwoSci sprzedajqcych. Jeieli w chwili obecnej, tak jak zaproponowai Pan Sekretarz, ze od
nastqpnego targu opiata jest pobierana r6wnie8 od parasola, w6wczas opiaty dla os6b
handlujqcych pod parasolami wzrosnq Wpiynie do nas kolejne pismo podpisane przez
wszystkie osoby handlujqce na targowisku. Rozumiem intencje gminy do tego, abyimy mieli
dodatkowe przychody z tytuiu opiaty targowej. Poprosiiem o zestawienie dochod6w z tytuiu
opiaty targowej. W 2015r. dochody wyniosly kwotq 89.83821, natomiast w okresie od 1 stycvlia
20 16r. do 30 kwietnia 20 16r. zebrano okolo 20.000~1.W 201 5r. na pocqtku roku zbierane byiy
opiaty w kwocie 150~1-40021, natomiast w tym roku opiaty byiy na pordwnywalnym poziomie,
ale zdarzaiy siq rbwniez opiaty powykj 1.000zi. WidaC, i e od pocqtku 2016r. opiaty
wzrastajq. Moze to BwiadczyC o dw6ch rzeczach: albo o zmianie sposobu pobierania opiat
albo o zwiqkszeniu liczby sprzedajqcych.
Jestem za tym, aby system degresywny byi, tzn. jezeli ktoi ma male stoisko, piaci rnniej,
natomiast jezeli kt06 ma wiqksze stoisko i zajmuje wiqcej powierzchni, piaci wiqcej."
Sekretarz T a d e w Kanownik
,,Nie zmieniliSmy zasad pobierania opiat. Nie staio siq to w zwiqzku z podjqtq uchwaiq
w sprawie opiaty targowej. Byiy ustalony spos6b naliczania opiaty. PrzeszliSmy po targowisku
i pokazaliimy inkasentowi jak ma naliczyk opiatq targowq. JeSli rzeczywiScie namiot wystawai
a iawa handlujqca byia cofniqta tak, he klienci tam przechodzili, nie byio to traktowane jako
zajqcie placu na handel, ale jako miejsce ogblnodostqpne. W wyniku cwaniactwa i rbhych
kombinacji, handlujqcy zmusili nas do tego, ze opracowak jasne, zdecydowane zasady
naliczania opiaty. Inkasent otrzymywai r 6 h e nieprzyjemne uwagi ze strony handlujqcych.
Jekeli chodzi o przedstawione przez Pana radnego dochody z tytuiu opiaty targowej za 2015r.
i 2016r., nie m o h a tego przypisywaC zmianie uchwaiy. W kycie uchwaiq tq wprowadziliimy
dopier0 w kwietniu tego roku. Zwiqkszenie dochod6w z tytuiu opiaty targowej na pocqtku
tego roku bylo spowodowane wiqkszym zainteresowaniem os6b handlujqcych. W tej chwili nie
obsenvujemy wiqkszego wplywu dochod6w. Kupcy znalezli wyjicie. Nie m o h a w ten spos6b
omijak prawa, stosujqc bezprawie. Ustawa o dziaialnoici gospodarczej wyrainie m6wi, ze
dziaialnoSC gospodarczq moze prowadzik tylko ta osoba, ktora posiada wpis do ewidencji
dziatalnoici gospodarczej. Podam przykiad. Jezeli ktoi zajmowai 36m2powierzchni i piacii 4zi
za lm2powierzchni, wszystko bylo w porqdku. Teraz za 12m2ponosiiby opiatq w wysokoSci
421 za lm2, natomiast za 24m2 piaciiby po 621 za lm2 zajmowanej powierzchni. Aby tego
uniknqk, stoisko jest dzielone na odqbne 3 stoiska po 12m2i na kakdym stoisku handluje osoba
z rodziny, natomiast dziaialnoib gospodarcza jest prowadzona przez jednq osobq. Zgodnie
z takich zachowaniem, bqdziemy musieli poinformowak odpowiednie sMby, poniewai nie
moha prowadzid dziaialnoici gospodarczej na rynku, w miejscu publicznym, bez posiadania
wpisu do ewidencji dziaialnoici gospodarczej, oprbcz prowadzqcych dziaialnoik, kt6rzy
zatrudniajq inne osoby. Wyjqtkiem sq tez drobni producenci piodow rolnych, kt6rzy nie musq
posiadak wpisu do ewidencji dziaialnoici gospodarczej."

Radny K r ~ z t o Boti
f kowski
,Jgadzarn siq z Panem Sekretarzem, 2e musi to by6 prowadzone zgodnie z przepisami prawa.
Mam proSbq, aby to zweryfikowak i przekazad osobom handlujqcym informacje w tym
zakresie, ze wskazaniem podstawy prawnej.
Chciaibym zapytak o spos6b pobierania opiaty targowej, poniewai Paristwo powiedzieli, i e
spos6b naliczania oplaty nie ulegl zmianie, natomiast od o d b handlujqcych docierajq
informacje, i e spos6b naliczania oplaty zmienil siq, Be za parasole nie jest pobierana opiata,
natomiast za namioty wczegniej byla pobierana mniejsza opiata, teraz jest wyisza. W uchwale
jest mowa o zajmowanej powierzchni, kiedyg bylo uiyte sforrnulowanie powierzchni
handlowej. Moie warto byloby do tej uchwaly ddqczyk slowniczek, w kt6rym bylaby
konkretna definicja. Rozumiem, Be Paristwa podejgcie w tej chwili jest konkretne, ze od
namiot6w pobierana jest oplata, natomiast przy parasolach nie pobierana jest oplata za parasol,
kt6ry zajmuje powierzchniq, cieri itd., tylko za skrzynki, ktbre siq tam znajdujq. Wprost nie
wynika to z uchwaly. Pojawiajq siq tutaj zarzuty, ie jest to pewna interpretacja Urzqdu. Moie
warto byloby to zdefiniowak, i e handlujqcy, ktdrzy majq namioty postanowiq zakupik parasole,
aby piacik mniejszq opiate targowq, keby nie bylo takiej sytuacji, i e za miesiqc Urzqd mow
zmieni zdanie i inwestycja w parasole bqdzie nieracjonalna. Bardziej chodzi o to, aby to byla
staia zasada bez pewnych zmian. Rozumiem, ze sprawa moze dotyczyk trzech czy piqciu
handlujqcych, rozumiem, ze nie sq to mieszkaricy naszej gminy, ale chodzi o to, aby zasady
byly j asne."
Kierownik Referatu A G Anita Kubalska
,,JeSli chodzi o parasol, nie widzq powod6w, dla kt6rych mamy nie pobierak opiaty za
powierzchniq parasola, dlatego ze opiaty bqdq mniejsze ni8 teraz, poniewai z reguiy skrzynki
wystajq poza parasol."
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
,,Opiatajest pobierana za namiot i za parasol. Kilka os6b, kt6re handlujq pod namiotami uwaia,
ze placq za duio. Pozostale osoby, kt6re handlujq na rynku sq zadowolone z oplaty. Nikt nie
wnosi zastrzezeli."
Radny Kr~ysztofBorikowski
,,W moim rozumieniu uchwala nad kt6rq glosowalem w listopadzie mdwila o zajqtej
powierzchni. Uchwaiq, nad kt6rq glosowalem interpretowaiem w ten sposob, ze dla wszystkich
za wykorzystanq powierzchniq bqdzie pobierana oplata, czyli r6wniez za parasole. Chodzi mi
o to, aby ze strony Urzqdu byla jasna informacja, ke oplata za namioty jest liczona
a w przypadku parasoli nie."
Pan Robert Wieczorek
,,Rozstawiam dwa namioty, kt6rych lqczna powierzchnia wynosi 23m2,natomiast powierzchnia
stolow, kt6re zajrnujq wynosi 8m2. Dlaczego muszq ptacik za dach dla klienta, kt6ry do mnie
przychodzi? Parasol tez zajmuje tq samq powierzchniq, ten sarn cien. Roinica miqdzy
parasolem a narniotem jest taka, ze wiqkszogk parasoli jest prostokqtnych 3m na 2m lub 4m na
3m i takq samq powierzchniq zajmujq Nie jest liczone za miejsce, kt6re zajmuje parasol, gdzie
chodzi klient a w przypadku namiotu jest liczone.
Do tej pory piacilem za zajqq powierzchniq, czyli za powierzchniq, kt6rq zajmowaly stoiy, za
dach dla klienta nie bylo piacone. Zmienila siq uchwala i zaczqto nalicza6 caiq powierzchniq."

Radny Jdzef Lutomirski
,,Chodzi o to, aby ustali6 jednakowq oplatq dla wszystkich os6b prowadqcych dzialalnoS6
handlowq na targowisku."
Prze wodniczqca Komkji Agnieszka Oktaba
,,NajproSciej byloby wyznaczyc plac ,,od kreski do kreski" i uiszczaC oplatq za zajmowany
plac."
Radny Krzysztof Bonkowski
,,Jak wyglqda sposdb naliczania oplaty na innych targowiskach?"
Przewodniczqca Komkji Agnieszka Oktaba
,,Na innych rynkach jest placone za stanowisko, tzw. placowe. Jest to moim zdaniem
najprostsze i najbardziej sprawiedliwe rozwiqzanie."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Bardzo prosta i najbardziej przejrzysta dla inkasenta zasada naliczania oplaty za metr biekqcy
linii targowej wzdlui chodnika. Jednak kupcy bedq wydluiaC zajmowanq powierzchniq w glqb
targowiska, trzeba byloby ograniczyC, ze stoisko handlowe ma mieC nie wiqcej niz 4 metry."
Radny Krqvztof Bonkowski
,,W chwili obecnej Srodek rynku w ogole nie jest zajqty. Wynika to z tego, i e nie ma tam
chodnika i trudniej jest tam wejSk itd, Na rynku bqdq prowadzone pewne dzidania
inwestycyjne, wiec moze warto pod tym kqtem zastanowiC siq czy nie wynaczyC nowych
alejek.
Proszq, aby jak najszybciej upoqdkowaC miejsce przy przejSciu dla pieszych. Nie moze by6
tak, ze przy przejiciu dla pieszych ktoS parkuje w taki sposob, 8e nie moina przeji6. Rozumiem,
ze sa, pewne kontrowersje w tym zakresie, bo kt03 od 20 lat staje w tym miejscu i sprzedaje
towar, rozumiem, ze nie trzeba siq przesunq6 od przejicia o 15 metrbw, ale nie moie by6 takiej
sytuacji, ze osoba, ktora chce przeji6 przez przejicie dla pieszych wchodzi na samochod.
Problem pojawia siq od lewej strony, od dawnej Pychotki."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Do mnie docieraly uwagi w tej kwestii, aczkolwiek sq to jednostkowe przypadki. Jekli
powstanq nowe propozycje rozwiqzania, proszq Zeby pamiqtak o tym i nie straci6 z oczu tej
idei, ktdra kierowala miana, uchwaly. Chodzi o to, aby nie bylo takie sytuacji, ze za chwilq
pojawiq siq protesty pozostalych handlujqcych. Zmienimy cog, ale zapornnimy o tym, ze
chcieliSmy da6 moiliwoSci handlowania drobnym sprzedajqcym. By6 moze miany bylyby
potrzebne. Jak widzimy bardzo trudno jest wszystko ujq6 w jakieS rarny. Temat jest naprawdq
bardzo trudny, ale uwaiam, Se naleialoby pomySleC nad jakimiS zmianami i coS zaproponowaC.
By6 moze dobryrn rozwiqzaniem byloby wprowadzenie oplaty za metr biekqcy z ograniczeniem
glqbokoSci stoiska. Zastanbwrny siq jednak jak wplynie to na iloSC miejsc. Na obecnq chwilq,
jeSli chodzi o wpiywy z tytuh oplaty targowej, sq one wyzsze niz w latach poprzednich. Wiqcej
sprzedajqcych nawet po nizszej cenie oplaty targowej bqdzie powodowak wiqksze dochody.
Dobrze byioby siq nad tym zastanowik. Sposdb naliczenia oplaty powinien by6 konsekwentny
i jednakowy dla wszystkich.
Rozumiem, ze Pahstwo rozstawiajqc wiqksze narnioty, chcq zapewni6 komfort dla kupujqcego,
jak rowniek dla siebie. Byk moze namiot moglby by6 mniejszy, zeby schowat oferowane
produkty, ale w6wcz.s nie ma komfortu dla kupujqcego, jeSli ten stoi na deszcm, jest to tei
problem. By6 moke mniejszenie namiotu spowodowaloby mniejszenie oplaty. Dla mnie jako

kupujqcego teb jest taki argument, ze by6 moie wiqcej nie bed9 kupowad w takirn miejscu,
poniew& jegli pada deszcz, jest ciasno itd., nie ma komfortu. Trzeba to tez brad pod uwagq.
Myilq, ze spos6b naliczania oplaty targowej wymaga przemyslenia, ewentualnych wniosk6w
i propozycji zmian.
Dop6ki nie bqdzie zmian w uchwale, oplata powinna by6 konsekwentnie liczone, albo za calq
powierzchnie parasola czy narniotu albo za powierzchniq wykorzystywanq do handlu.
Najwainiejsze jest to, zeby byla w tym wzgledzie konsekwencja i zeby bylo to liczone w sposob
jednakowy dla wszystkich. "
Sekretarz Tadeusz Kano wnik
,,Wracamy do starych zasad naliczania oplaty, czyli nie liczymy tzw. przedsionka."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Czy rozwaliicie Panstwo sezonowe naliczanie oplaty, tzn. w sezonie oplata bylaby wyisza,
natomiast poza sezonem nizsza?"
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,W okolicznych gminach nie spotkalem siq z sezonowym naliczaniem oplaty targowej. Jest to
kwestia do sprawdzenia i do przemyilenia."
Radny Krzysztof Borikowski
,,JeSli chodzi o pismo, kt6re do nas wplynqlo, nie mozemy zmniejszyd stawki oplaty targowej
dla jednej osoby handlujqcej. Natomiast wnioskiem z dzisiejszej dyskusji mogloby by6 to, i e
za okolo miesiqc udaloby siq zorganizowac posiedzenie komisji czy tez spotkanie
przedstawicieli Urzedu z kupujqcymi, aby zebrac informacji i na ich bazie bardziej pozytywnie
odpowiedziek na uwagi kupcow."

Rozpatnenie pisma w sprawie oplat za czynsz w bloku w Serocku p n y ul. Pultuskiej 17B
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Wplynglo pismo w sprawie wyjainienia wqtpliwoici dotyczqcych oplat za czynsz oraz
centralne ogrzewanie w bloku przy ul. Pultuskiej 17B w Serocku (zalqcznik nr 4). W piSmie
wnioskodawczyni podnosi, ze ,, W/w blok powstai wspblfinansowany z Srodkbw Unii
Europejskiej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i osbb niepeinosprawnych. Zaprzeczam
temu, jest to nieprawda. Na budowq tego budynku mieszkalnego nie byly pozyskiwane iadne
Srodki z funduszy Unii Europejskiej. Nie byl on budowany dla osob niepelnosprawnych.
Wnioskodawczyni byla wlaicicielkq mieszkania wlasnoSciowego w Jachrance. Powstaly duze
zalegloici w oplatach za czynsz. Wsp6lnota mieszkaniowa chciala odzyskad zadluzenie
i wystqpila do sqdu. Pan Burmistrz ze wzglqdu na trudnq sytuacjq materialnq, zaproponowal
wnioskodawczyni tzw. kontrakt spoleczny. Kontrakt spoleczny polegal na tym, ze zobowipala
siq ona do oplacania na biezqco czynszu, natomiast gmina w porozumieniu z zarqdem
wspolnoty mieszkaniowej wplacala na konto zadluzenia 500zl miesiqcznie. Rowniez z tego
kontraktu spolecznego wnioskodawczyni nie wywiqzywala siq do konca, tzn. nie piacila oplat
za czynsz na bieiqco. Dlug znowu zaczql rosnqd. Ze wzglqdu na trudnq sytuacjq zyciowq,
zawarliimy umowq, ze wnioskodawczyni sprzeda mieszkanie i splaci dlug. W tym czasie
konczyli6my budowe budynku mieszkalnego w Serocku przy ul. Pultuskiej 17B. Dla
wnioskodawczyni i jej rodziny zostal zarezenvowany lokal mieszkalny. Z chwilq wybudowania
dostala przydzial na mieszkanie. Podpisala urnowq wg stawek czynszu okreglonego uchwalq
"

Rady Miejskiej i zarzqlzeniem Burrnistrza. Nie bylo hdnego problemu. Byla bardzo du2.a
pomoc dla tej rodziny ze strony Urzqdu.
W dalszej czqici pisma wnioskodawczyni podwaia wysokoSC czynszu za mieszkanie: ,, W dniu
17 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydai Zarzqdzenie Nr 96/B/2013
o stawce bazowej czynszu nu kwotg 426 zi/m2. Moim zdaniem stawka bazowapowinna wynosii.
26% stawki bazowej, poniewai wynika to z Uchwaly Nr 333/XXXV/2013 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013 r. " Stawka taka obowiqzuje w przypadku lokali socjalnych.
Budynek przy ul. Pultuskiej 17B nie znajduje siq w wykazie lokali socjalnych, tylko stanowi
mieszkaniowy zasob komunalny. Nie przysluguje wiqc 26% zniika w oplacie za czynsz.
Stawka bazowa wynosi 4,2621 i w ten sposbb jest liczony czynsz.
Wnioskodawczyni skladala do Burmistrza podanie o mieszkanie komunalne i takie mieszkanie
otrzymala. Podpisala umowq na najem takiego mieszkania. W zwiqzku z tym, Se umowa byla
zawarta na czas okredlony, przy nastqpnej propozycji przed-nia
umowy, odm6wila
podpisania urnowy na proponowane stawki czynszu.
Wnioskodawczyni korzystala wczedniej z dodatku mieszkaniowego, jednak przekracza
okreSlone dochody i dodatek mieszkaniowy w tej chwili jej nie przysluguje. Ponadto mogla
korzystak z Serockiej Karty Duzej Rodziny 3+, jednak posiada zadhkenie w opl-atach za
czynsz, wiec nie przysluguje jej Serocka Karta Duiej Rodziny 3+."
Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz
,,RozbieknoSci w oplatach wynikaly z tego, ke wczeinie wnioskodawczyni posiadala Serockq
Kartq Duiej Rodziny 3+ oraz dodatek mieszkaniowy, z kt6rych korzystala. Trwalo to przez
pewien okres, p6iniej siq skonczylo. Od tego momentu wszelkie oplaty siq zwiqkszyly. Miala
to wielokrotnie wyjaSniane. Wnioskodawczyni wychodzila zadowolona, po czym wracala za
dwa lub trzy dni z kolejnymi pretensjami i temat zaczynal siq od nowa.
JeSli chodzi o rozliczenie cieplej wody i centralnego ogrzewania, koszty sq rozliczane na
podstawie zarqdzenia Dyrektora MGZGK. JeSli chodzi o sposob rozliczania, od 2009r. do
kohca 20 1 1r. przez dwa sezony bylo to zrobione z tzw. cieplomierza- koszty calego centralnego
ogrzewania byly dzielone na iloSk pobranego ciepla. Natomiast okazywalo siq to w pewnym
sensie niesprawiedliwe, poniewa2 mieszkhcy, ktbrzy posiadali mieszkanie w Srodku budynku,
m6gl przykrqcd grzejniki a mid cieplo. Dlatego od 2012r. zmieniliSmy regulamin, zgodnie
z kt6rym 50% koszt6w jest z m2 i 50% koszt6w jest z pobranego ciepla. Do tego sq naliczane
wsp6lczynniki. JeSli mieszkanie jest na poddaszu, ma wiqksze straty ciepla, jeSli graniczy ze
Scianq zewnqtrznq, r6wnie8 sq okreilone pewne wsp6lczynniki. KorzystaliSmy z dobrych
dodwiadczen innych wspolnot czy spoldzielni mieszkaniowych. Dziqki temu nie ma jui takich
,,komin6wW,ke jest ktoS kto ma bardzo niskie koszty ogrzewanie i kt04 kto ma bardzo wysokie
koszty. Jest bardziej sprawiedliwy podzial koszt6w w czqdciach wspolnych. Do chwili obecnej
funkcjonuje to w taki sposob. JeSli chodzi o ten sposbb rozliczenia, zastrzezenia sq tylko od
jednej osoby."
Radny K r ~ s z t o Borikowski
f
,,Kopia tego pisma wplynqla rbwniei do mnie i staralem siq zdobyk troche wiqcej informacji
w tym zakresie. Zaznaczq, ze z Panem Przewodnicqcym Borkowskim i Panem Dyrektorem
Smutkiewiczem w ubieglym tygodniu mielismy spotkanie. Poprosilem o zorganizowanie
spotkania dla mieszkahcow tego bloku, aby wyjainiC wszelkie informacje zwiqzane
z ustaleniem opl-at, zadluien odnoSnie calego bloku, nie indywidualnych przypadk6w. Do mnie
wptynqlo pismo podpisane przez 16 os6b, zakladam, Be mieszksuic6w tego bloku."

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz
,,JeSli chodzi o spotkanie, bqdzie to spotkanie dla osob, ktore majq pewne wqtpliwoici. Kakdego
zaprosimy na to spotkanie. Natomiast od 2012r. kaidy, kto ma pewne wqtpliwoSci odnoinie
rozliczenia, przychodzi do zakiadu i otrzymuje wyjdnienia. Dotyczy to zarowno osob, ktore
majq nadpiatq, czy zaleglosci w oplatach. Jest tylko jedna osoba, ktora ma pewne wqtpliwoici.
Oczywi4cie zorganizujemy spotkanie z mieszkahcami bloku w godzinach popohdniowych,
aby bylo dogodne dla mieszkaric6w."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Pan Burrnistrz powolal zespbl ds. diuinik6w z tytulu czynszu. Spotykamy siq regularnie
i zapraszarny wszystkie osoby, ktore zalegajq z oplatami za czynsz. Probujemy je nakloniC do
regulowania oplat, aby zalegloSci nie byly zbyt duke. Sq tego efekty. Wnioskodawczyni jest
zapraszana na kaide spotkanie, jednak lekcewaiy to i nie przychodzi na takie spotkania. Na
pewno byimy szczegolowo jej wszystko wyjdnili.
Wnioskodawczyni wnosila o przydzial mieszkania i wiedzida co to jest za mieszkanie i jaka
jest stawka czynszu, i e nie jest to lokal socjalny."
Radny Krqysztof Borikowski
,,Do mnie trafilo pismo, pod ktorym podpisalo siq 16 osbb, wiqc uwaiam, ze takie spotkanie
naleiy zorganizowak dla calej wspolnoty. Przyjdq na pewno zainteresowane osoby."
Radna Boiena Kalinowska
,,Wydaje siq, ze wnioskodawczyni splaca zalegloici, poniewai z zalqczonych do pisma
dokumentow wynika, ze zadlienie jest coraz rnniejsze."
Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz
,,Wnioskodawczyni utrzymuje zadluienie ponizej dwoch miesiqcy, zeby uniknq6 wniosku do
sqdu."
Radny Marek Biliriski
,,Od ilu lat gmina pomaga wnioskodawczyni i jej rodzinie?"
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Pomoc jest udzielana od 2007r."
Radny Mariusz Rosiriski
,,Chcialbym poprosiC Pana Dyrektora o przekazanie inforrnacji o spotkaniu z mieszkancami
bloku przy ul. Puhuskiej 17B, poniewai chciaibym rowniez uczestniczyC w tym spotkaniu."
5.

Rozpatnenie wniosku soltysdw gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztdw
podrdiy

Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc
,,AnalizowaliSmy wysokoid diet dla soltysow, ktorzy majq dietq za udzial w sesji i spotkaniach
organizowanych przez Burmistrza i Przewodniczqcego Rady Miejskiej w kwocie 110~1oraz
prowizji w wysokoici 15% od zebranego podatku.
W porownaniu do okolicznych grnin, prowizja dla soltysow w wysokoici 15% jest jednq
z najwyiszych w okolicy i nie widzimy podstaw do zwiqkszenia prowizji. Diety za udzial
w sesjach czy spotkaniach organizowanych przez Burrnistrza sq roine w okolicznych gminach.

Z naszego punktu widzenia nie mamy wiele do dodania. Proponujemy utrzymaC wysokoSci,
kt6re obowiqmjq na dzien dzisiejszy."
Radny K r ~ z t o Bon'kowski
f
,,W skiadzie Komisji mamy dw6ch radnych, ktorzy jednoczednie pelniq funkcje soitysa.
Chcialbym poprosiC ich o wyraienie opinii w tym zakresie."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Nie mam upowainienia od soitys6w do reprezentowania ich interes6w. Mogq siq
ustosunkowaC do tredci pisma, ktore zostaio skierowane do Komisji (zalqcznik nr 5)
i ewentualnie wyrazik swoje zdanie. Sq tu poruszone dwie kwestie: kwestia wysokoSci diet
soitysow w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza i Przewodnicqcego Rady
Miejskiej oraz za udzial w sesjach Rady Miejskiej. Soitysi podnosq, aby wysokoSC tych diet
bylo wiqksza. JeSli chodzi o wysokoiC prowizji od podatku zebranego przez soltys6w w drodze
inkasa, uwaiam, ze 15% to bardzo wysoka prowizja. Z drugiej strony trzeba wziqC pod uwagq
innq sprawq, ze niewiele os6b placi podatek u soitysow. W r6inych solectwach wyglqda to
bardzo r6inie. Sq soiectwa, gdzie podatnikbw jest wiqcej i sq soiectwa, w ktbrych podatnikow
jest rnniej. Uwaiam, ze wysokoSC prowizji od zebranego podatku jest wysoka.
Natomiast soltysi od wielu lat podnosq innq kwestiq. Soltysi roznosq decyzjq w sprawie
wymiaru podatku od nieruchomoSci. Z roznoszeniem decyzji jest bardzo d&o pracy, poniewai
w kadej miejscowoSci przybywa mieszkaric6w. Kaida decyzja musi by6 potwierdzona
podpisem odbiorcy. Jest problem, poniewai bardzo trudno jest zastaC za pierwszym razem
podatnika w domu, nie wszyscy majq oznakowane posesje, sq problemy z biegajqcymi psarni
itd. Soitysi podnosili, aby rozwakyC wprowadzenie opiaty od roznoszonych decyzji
podatkowych."
Radny Marek Bilihski
,,Wprowadzenie opiaty dla soitysow za rozniesienie decyzji podatkowych byloby jednym ze
sposob6w wsparcia finansowego soitys6w. Sq to najwiqksze utrudnienia, z jakimi spotyka siq
soitys w swojej pracy."
Skarbnik Monika Ordak
,,Prowizja obejmuje rozniesienie decyzji podatkowych oraz zebranie i rozliczenie podatku."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Nie wszyscy soltysi podpisali siq pod tym pismem. Uwaiam, ze nalezy rozwakyC czy
wprowadzik oplatq za roznoszenie decyzji podatkowych czy tez nie i ewentualnie rozwaiyd
wysokoSC diet za udzial w sesjach i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza
i Przewodnicqcego Rady Miejskiej."
Radna Boiena Kalinowska
,,W gminie Jablonna soitysi otrzymujq wynagrodzenie za rozniesienie decyzji podatkowych.
Jest to naprawdq bardzo uciqliwa praca. Uwaiam, ze powinnidmy przemyhled wprowadzenie
wynagrodzenia dla soitysow z tytulu roznoszenia decyzji podatkowych."
Radny Krvsztof Bonkowski
,,Czy diety sq naliczane tylko wtedy, gdy wyjezdh siq poza teren gminy w sprawach
siuzbowych?"

Skarbnik Monika Ordak
,,Dieta obejmuje wynagrodzenie dla soitysbw za udzial w sesji czy posiedzeniach
organizowanych przez Burmistrza czy Przewodnicqcego Rady.
Wniosek soltys6w dotyczy zwiqkszenia diety za udzid w sesjach Rady czy innych spotkaniach
organizowanych przez Urqd. Prowizja 15%jest jednq z najwyzszych prowizji w okolicznych
gminach."
Radny Krqsztof Borikowski
,,JeSli w przysAoSci bqdziemy rozwaiaC pewnq zmiane czy dopasowanie tego systemu, moke
warto byloby tei zastanowik siq nad weryfikowaniem obecnoSci s&ysbw w trakcie soitys6w.
Zauwaiylem, 2e sq soltysi, kt6rzy podpisujq list9 obecnoSci i w trakcie najblihzej przerwy
opuszczajq sesjq. Moze warto zastanowik siq nad zmianq w tym zakresie. Powinno to rbwniek
dotyczyC radnych."
Radny Marek Biliriski
,,Nie jest to dobry pomysl. Zastan6wmy siq nad wprowadzeniem dla soltys6w wynagrodzenia
za ronoszenie decyzji podatkowych i nie robmy wiqcej nic, poniewai moze to przynieSC
odwrotny efekt."
Skarbnik Monika Ordak
,,Inne gminy pr6bowal-y rozwipk problem obecnoici soltysbw na sesjach Rady. JeSli nie bylo
iadnych ograniculikbw, soitysi w ogole nie przychodzili na sesje."
Radny Marek Biliriski
,,Warto wesprzek soltys6w, poniewa2 majq d&o o b o w i ~ wMam
.
porbwnanie o b o w i ~ b w
radnego i obowi@6w soltysa. Solectwa korzystajq z funduszy soieckich, na ktbrych realizacjq
trzeba poSwiqciC bardzo duio czasu."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Nalezy rozwa2yC wprowadzenie oplat za roznoszenie decyzji podatkowych dla soltys6w."
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
,,Komisja Spraw Obywatelskich wypracowda stanowisko, zgodnie z ktorym zwraca siq do
Burmistrza Miasta i Grniny Serock o rozwa2enie moiliwoSci ustalenia dla soltys6w
wynagrodzenia za doreczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiqzah podatkowych
podatnikom na terenie gminy oraz inforrnacji w sprawie ustalenia naleinoSci z tytulu odbioru
odpad6w komunalnych. Komisja zaproponowala ewentualne wprowadzenie dodatkowego
wynagrodzenia dla soitys6w od 2017r."
4.

Wypracowanie stanowiska w
Mazowieckiego

sprawie podzialu

statystycznego Wojew6dztwa

Kierownik Referatu RMP Rafaf Karpiriski
,,Na przelomie roku 201512016 rzqd zglaszal temat podzialu administracyjny wojewhdztwa
mazowieckiego na dwa wojew6dztwa, wydzielajqc miasto stoleczne Warszawa oraz okalajqce
powiaty i gminy. Od samego pocqtku walk9 z tym pomyslem podjql Marszalek Wojewodztwa
Mazowieckiego. Wystosowd list otwarty w sprawie ewentualnego podzialu administracyjnego
wojewbdztwa mazowieckiego. Listy otwarte byly kierowane do gmin i powiatow
wojew6dztwa. Stanowisko bylo r6wniez rozpatrywane na posiedzeniu sejmiku wojewddztwa.

JeSli chodzi o powiat legionowski, stanowisko popierajtpe dzialania Marszalka Wojew6dztwa
Mazowieckiego podjqla Rada Miasta Legionowo. Pozostde gminy powiatu legionowskiego
wydaje siq, ze nie chcq ang&owad siq w ten pomysi. Uznajq to za dzialania polityczne.
Milcqco zabierajq glos w tym duchu, ie podzial statystyczny tak, ale nie administracyjny.
ChcielibySmy Pahstwa przekonad do tego, deby rdwniei! stosownej uchwaiy w tym temacie nie
podejmowa6. Z ostatnich doniesien wiemy, ie Pis z dzielenia administracyjnegowojewbdztwa
mazowieckiego wycofuje siq. Pomysl jest wygaszany i nie jest prezentowany w przestrzeni
publicmej. Odczytam stanowisko Rady Miasta Legionowo podjete w dniu 27 lutego 20 16r.
Uzasadnienie oddaje w pelni istotq tego problemu (zalqcznik nr 6).
W pewnym sensie uzasadnienie do stanowiska Rady Miasta Legionowo wsp6lgra z naszymi
realiami, poniewak Serock r6wnieZ malazlby sie ewentualnie w wojewbdztwie warszawskim.
Wszystkie argumenty, kt6re zostaly przytoczone w uzasadnieniu sq jak najbardziej miarodajne
dla naszego terenu.
Na temat podziaiu Mazowsza jest wiele material6w dostepnych na stronie marszalka
wojew6dztwa. Sq r 6 a e materialy zawierajqce prognozq co by bylo, gdyby podziai zaistnial
pod kqtem ekonomicnym, spolecznym. "
Radny Krtysztof Borikowski
,,JeSli chodzi o podziai na jednostki statystycne NUTS, w chwili obecnej jest tak, ie cale
wojew6dztwo mazowieckie moze otrzymd 55% dofinansowania zgodnie z mapq pomocy
regionalnej, Warszawa 45% a za moment 35%. Jest to maksymalna stawka, Srednie firmy mogq
otrzymak mniej o lo%, d e e firmy rnniej o 20%. Dla przykladu w Warszawie d u h firma
realizujqca projekt od 2017r. moze uzyskak tylko 15% wsparcia. Ten podzial powoduje
rozlokowani tych korzyici.
Czy wojew6dztwo warszawskie, do kt6rego potencjalnie bySmy naleieli, bqdzie powiqzane
z Warszawq?'
Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski
,,Potencjalnie byioby to wojew6dztwo warszawskie a pozostale gminy, kt6re nie wesziyby do
tego wojew6dztwa, stanowilyby wojew6dztwo mazowieckie."
5.

Rozpatnenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock
za 2015. w zakresie tematycznym komisji
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
,,Czy ktoS z Pafistwa ma pytania, wqtpliwoSci do sprawozdania z wykonania budzetu za 20 15r?
Nie widzq zgloszeli."
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
Poddala pod giosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 20 1%.
w dzialach:
Dziai 600- Transport i Iqczno.46
Dzial700- Gospodarka mieszkaniowa
Dzid 754- Bezpieczenstwo publicne i ochrona przeciwpoiarowa
Dzial756- Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzme z ich poborem
Dzid 85 1- Ochrona zdrowia
Dziai852- Opieka spoleczna
Dzial900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 201 5r. w ww. dzialach zostalo
zaopiniowane pozytywnie przy 5 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik N 7).

(Przerwa).

(Po przerwie).
6.
Przedstawienie oceny zasob6w pomocy spolecznej w 2015r.

Kierownik OPS Anna Ortowska
,,Ocena zasobow pomocy spolecznej jest dokumentem statystycznym. Sq przedstawione dane
liczbowe w zakresie tego co dzialo siq na przestrzeni kilku ostatnich lat, jest porownanie z tym
jak procesy te zachodzily w poprzednich latach- w roku 201 3, 2014 i 2015. Jest rowniez
prognoza na rok nastqpny.
Pan radny Krzysztof Bolikowski zglosil kilka uwag, zapytan do dokumentu. Udzielilarn Panu
radnemu pisemnej odpowiedzi.
Ocena zasobbw pomocy spolecznej jest dokumentem, ktbry jest opracowywany co roku. Ocenq
zasobow pomocy spolecznej otrzymujemy czqSciowo wypelnionq, poniewai otrzymujemy jq
na specjalnq aplikacjq statystycznq. Sq zawarte dane, kt6re wczesniej zostaly przekazane
w forrnie sprawozdah, m.in. demografia, bezrobocie czy dane OSrodka Pomocy Spolecznej.
Ocena zasob6w pomocy spolecznej jest rozbudowana, tzn. ze jest wiele wiqcej rzeczy, ktore
nie zostaly wykazane w sprawozdaniach. W zwizpku z tym trzeba wykonak bardzo duio pracy,
aby te dane w tym dokumencie zamieSciC. Dane sq nie tylko z pomocy spolecznej, m.in. dane
dotyczqce sytuacji na rynku pracy, ktore sq pozyskiwane z Powiatowego Urzqdu Pracy,
demografia czy dane o sytuacji mieszkaniowej- ile lokali jest na terenie gminy, ile zlozono
wnioskow o przydzial mieszkania, ile jest os6b z wyrokami eksmisyjnyrni czy dane dotyczqce
miejsc w przedszkolach. Sq to dane, ktore rowniez zostaly tutaj naniesione a zostaly pozyskane
bezpoSrednio od jednostek, ktore zajmujq siq tymi zagadnieniarni.
JeSli chodzi o dane, ktore sq doSC optymistyczne, dotyczqce liczby os6b korzystajqcych
z pomocy spolecznej oraz liczby osob bezrobotnych, widzimy, ze liczba os6b bezrobotnych
spada, zarowno w kategorii wszystkich zarejestrowanych osob bezrobotnych, jak r6wniez osob
bezrobotnych z prawem do zasilku. Warto zaznaczyC, ze w porownaniu do 2014r. o polowq
spadla liczba os6b bezrobotnych, w tym z prawem do zasilku. Zasilek dla bezrobotnych nabywa
sic wtedy, gdy rejestruje siq w urzqdzie pracy bezpoirednio po utracie pracy, trzeba siq
wykazak, ze w ostatnim okresie 1,5 roku co najmniej 12 miesiccy zostalo przepracowanych.
Jeieli liczba os6b bezrobotnych z prawem do zasilku jest o polowq mniejsza, jest jasny
wniosek, ze osob, kt6re stracily pracq bylo zdecydowanie mniej. Spada rowniez ogolna liczba
osob bezrobotnych, co omacza, ze jest wiqcej miejsc pracy.
JeSli chodzi o zlobki, w tej chwili nie mamy zlobka na terenie gminy. W 2013r. zostala podjeta
uchwala o wsparciu podmiot6w prowadqcych zlobki. Przez pewien czas w Jadwisinie
funkcjonowa~ilobek, byla to placowka niepubliczna. Po kilku miesiqcach placowka zostala
zamkniqta ze wzglqd6w osobistych osoby prowadzqcej zlobek. Uchwala nadal obowiqzuje.
Powinna zachqcaC podmioty do otwierania placbwek niepublicznych, ale p6ki co to sic nie
dzieje.
Przeprowadzilam z osobami prowadqcymi przedszkola niepubliczne rozmowq, zachqcajqc
ich, aby przy okazji prowadzenia przedszkola, otwierali zlobki. Informowalam ich
o mozliwosci uzyskania dotacji na prowadzenie ilobkow ze strony gminy. Do przedszkoli
niepublicznych przyjmowane sq rowniez mlodsze dzieci, gdzie nie mogq uzyskaC dotacji na

przedszkole. Nie wiem dlaczego jest op6r. By6 moke osoby prowadzqce przedszkola obawiajq
siq, ke sq wiqksze wymagania sanitarne. W uchwale mamy zapisane, i e doplacamy 12 zl do
jednego dziecka dziennie."
Radny Krqwztof Borikowski
,,Jake problemy zglaszali przedsiqbiorcy w kwestii prowadzenia ilobk6w?"
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,Nie bylo zastrzekeli do stawki dofinasowania. Zgiaszali jednak wqtpliwoici zwipane
z podwykszonymi wymogami sanitarnymi w stosunku do przedszkoli."
Radny Kqysztof Borikowski
,,Docierajq do rnnie glosy, i e nie ma publicznego ilobka na terenie gminy. Udalo siq zachqciC
przedsiqbiorce do otwarcia prywatnej placbwki sluiby zdrowia na terenie gminy, by6 moie
uddoby siq r6wniei zachqci6 podrniot prywatny do otwarcia zlobka.
Proszq, aby dotrzek do tych przedsiqbiorc6w, dopyta6 co jest realnym problemem i jak my
moiemy im pom6c."
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,Kolejne zapytanie Pana radnego dotyczylo tego, czy jeieli jest mniejsza liczba os6b
korzystajqcych z pomocy spolecznej, ograniczaliSmy komuS prawo do pomocy spdecnej?
Nie. Mniejsza liczba os6b korzystajqcych z pomocy nie oznacza, i e komuS ograniczyliSmy
pomoc, tylko mniej os6b wystz+piloo pomoc. Zakiadamy w swoich szacunkach, Be w kolejnym
roku bqdzie mniej os6b korzystajqcych z pomocy spoiecznej nie dlatego, i e chcemy ograniczy6
dostgp do pomocy spolecznej komuS, kto by tej pomocy potrzebowal, tylko zakladamy, i e tych
os6b bqdzie rnniej. Programy oslonowe, kt6re zostaly przyjgte w 2012r.- Serocka Karta Duiej
Rodziny 3+ oraz program w zakresie wspierania zakupu lek6w, dotarly do wielu os6b.
W 2013r. by1 zauwahlny wzrost o d b korzystajqcych z pomocy spolecznej, ale byio to
m i w e z tym, ze przybylo osob korzystajqcych z Serockiej Karty D&ej Rodziny 3+ oraz
programu lekowego. P6iniej widzimy juZ, lekkie wyhamowanie.
JeSli chodzi o narkomaniq, ze strony Pana radnego pojawilo siq pytanie, ze byly wykrywane
r6ine zdarzenia & p i n e z narkomaniq, natomiast w ocenie zasob6w pomocy spolecznej nie
ma odzwierciedlenia. Nie pmedstawiamy statystyk przestqpstw narkotykowych, tylko liczbq
os6b, kt6re korzystaly z pomocy spolecznej a u kt6rych wystqpil problem narkomanii. Moie
nie by6 mi&u miqdzy wzrostem liczby wykrytych przestqpstw narkotykowych a liczbq osob
korzystajqcych z pomocy spolecznej."
(Posiedzenie komisji opuicit radny Jbzef Lutomirski).

Radny Krqwztof Bolikowski
,,Jeieli nie wykrywa siq przestqpstw zwiqzanych z narkomaniq, nie ma problemu narkomanii.
Jezeli te przestqpstwa siq zdarzajq, oznacza to, i e u nas jest ten problem. JeSli w statystyce
pokazujq Paristwo, i e nie ma nikogo, kto korzysta z pomocy w tym zakresie, by6 moze trzeba
spowodowa6, i e pojawi siq program, m o k trzeba dotrzeC do tych osbb."
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,W ocenie zasob6w pomocy spoiecznej wykazane sq osoby, kt6re korzystajq ze iwiadczeri
pomocy spolecznej a u kt6rych wystqpil problem narkomanii. Nie utozsamialabym tego z tym,
Be wystqpuje gdzieS problem narkomanii, nie znaczy, ke ta rodzina czy osoba trafia do OSrodka
Pomocy Spolecznej. Nie jest to statystyka odb, kt6re mialy kontakt z narkotykami, tylko

kontakt podopiecznych OBrodka Pomocy Spolecznej, kt6re korzystaly z pomocy a u ktbrych
wystqpil ten problem."

Radny Krwztof Botikowski
,,Z analizy statystyki wynika, ze osoby, kt6re biorq narkotyki sq bogate, bo nie korzystajq
z pomocy spolecznej. JeSli nie mamy Badnych os6b, kt6re sq pod opiekq OPS w zakresie
narkotyk6w, mamy rosnqce statystyki w zakresie spoiywania narkotyk6w na terenie gminy,
a OPS nie identyfikuje tego problemu, poniewai w statystyce to pokazuje, nakazuje mi
stwierdzit, ie OPS powinien stworzyC konkretny program zwiqany z tym, ieby
zidentyfikowd ten problem i zac@ pomagak ludziom. Nie oznacza, ze nie ma tego problemu."
Kierownik OPS Anna Orlowska
,, W tej chwili m6wiq o osobach, kt6re nie zoskdy wykazane w ocenie zasobow jako osoby
z problemem narkotykowym korzystajqce ze gwiadczen pomocy spolecnej. Moke tak byk, k
osoby, ktcire mialy kontakt z narkotykami, nie musidy korzystak z pomocy spdecznej. Nie ma
tutaj przelozenia."
Radny Krzysztof Botikowski
,,Moie to tei oznacz., ze problem ten w ramach OPS nie jest dobrze zidentyfikowany. Byla
to sugestia, aby dotrzek czy poglqbit analizq w tym zakresie.
Zwracam siq z prosbq, aby w ramach programow przeciwdziaiania narkomanii zwrocit uwagg
na ten problem."
Kierownik OPS Anna OrCowska
,,Odnoszqc siq do kolejnych zapytaii, wyjdniam, he Bwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
sq tylko wtedy, kiedy jest bezskuteczna egzekucja, czyli jest wyrok o alimentach, jest
postqpowanie komornicze."
Radny Krqwztof Borikowski
,,Mamy Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kwota Swiadczen wzrasta z kakdym rokiem.
Zakladamy, ze osoby, kt6re majq problemy, nie bed3 wplacaC aliment6w. Czy sq jakieS
dzialania OPS w tym zakresie?"
Kierownik OPS Anna Orlowska
,,Prognozajest robiona na podstawie liczby osob, kt6ra ciqgle przybywa. ~ciq~alno.46
jest coraz
mniejsza. Jest wyrok sqdowy, osoba nie placi alimenthw, wierzyciel idzie do komornika,
komornik nie jest w stanie Bciqgnqt naleinosci, daje zaswiadczenie do OPS, ze jest egzekucja
bezskuteczna. Egzekucja bezskuteczna jest wtedy, kiedy dluinik nie ma iadnych
nieruchomoSci czy ruchomoBci, kt6re m6glby spieniqzyt itd."
Radny K r ~ z t o Borikowski
f
,,Czy moglibySmy w jakiS spos6b przeciwdzialak temu zjawisku na takiej zasadzie, ze jeili
zwiqksza siq kwota Bwiadczen z funduszu alimentacyjnego, czy jesteBmy w stanie podjqC
dzidania, majqce na celu osobom, kt6re majq problem w splacie alimentbw, dofinansowak
prace intenvencyjne?"
Kierownik OPS Anna Orlowska
,,Osoby te nie chcq podejmowat prac interwencyjnych, poniew& pracujq ,,na czamo". JeSeli
podejmq prace intenvencyjne czy roboty publicme, 70% wynagrodzenia od razu jest zabierane
przez komornika.

Odnosqc sie do zapytania dotyczqcego zatrudnienia pomocniczego, korzystarny ze stay, robot
publicznych (nie zostaly wykazane przy OPS, poniewai umowa jest zawierana z Urzqdem),
prac spolecznie uzytecznych- jest to forma pomocy, ktorq jako jedyna gmina w powiecie
prowadzimy. C o r o c d e jest kilkanaicie osob, ktore korzystajq z prac spolecznie u2ytecznych.
Kolejne pytanie Pana radnego odnosilo siq do tego, i e w budiecie OPS nie widad Srodk6w
przeznaczanych na profilaktykq narkotykowg. WyjaSnilam, i e sq Srodki zaplanowane na
realizacje profilaktycznego programu, ale nie znajdujq siq w budzecie OPS, sq w budzecie
gminy. Programy sq prowadzone corocznie, prograrnami sq objqte wszystkie girnnazja z terenu
grniny. Sq to programy, kt6re sq wybierane przez pedagog6w szkolnych.
JeSli chodzi o projekty unijne, realizowaliSmy tzw. projekt systemowy, kt6ry trwal 3 lata.
ZakoAczyl siq w 2014r. Natomiast w 2015. w og6le nie bylo naboru na ten projekt. Byly
oszczqdnoSci w ramach tego dzialania i moina by10 ubiegad siq o Srodki na realizacjq projektu
przez p61 roku. Zloiyligmy taki wniosek, jednak nie otrzymaliSmy dofinansowania, poniewai
Srodki i programy zostaly przekazane do gmin, kt6re majq najwyiszy wskainik bezrobocia.
Poniewa nie znaleiliSmy siq wSr6d tych grnin, zostaliSmy wykluczeni z tego projektu.
Czekamy na program systemowy dla pomocy spolecznej, poniewa uwa2a11-1, ie jest to
najbardziej adekwatny program, szczeg6lnie dostosowany do oSrodk6w pomocy spoiecznej.
W rarnach programu mokemy korzystad z dodatkowego zatrudnienia pracownika socjalnego.
Natomiast do tej pory nie pojawilo siq jeszcze ogloszenie o naborze.
Na pocqtku roku zlozyliSmy wniosek na projekt trzyletni dotycqcy pomocy dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Kwota projektu zostala wyceniona na 350.000~1.Wniosek przeszedl ocenq
formalnq i zostal skierowany do oceny merytorycznej."

Radny Krzpztof Borikowski
,,Co z pozostalymi dzidaniami? Rozumiem, ke jest to jeden program, na kt6ry czekarny od
roku. Czy nie ma innych dotacji, z kt6rych OPS m6glby skorzystad?"
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,Tak jak powiedzidam, w tym roku zlozyliSmy projekt. W kwietniu zlozyliSmy do
Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecnej projekt na dofinansowanie na pomoc dla dzieci
zagrokonych przemocq. W tej chwili mamy zloione dwa projekty konkursowe."

(Posiedzenie Komisji opuicili radni: Gabriela Ksiqiyk i Marek Bilifiski).
Radny Krzysztof Borikowski
,,Zachqcam Pdstwa do tego, aby poszukad nowych dotacji."
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,Po= Srodkami unijnymi, skladamy do ministerstwa wnioski o r6inego rodzaju dotacje. Nie
sq one ujqte w programach czy konkursach. Wystqpujemy o r6ine dotacje na rbinego rodzaju
dziaiania. Dotacji celowych mamy wiele, natorniast nie k d a dotacja lqczy siq z konkursem."
Radny Krgwztof Borikowski
,,Ternat nie zostal jeszcze wyczerpany. Marn jeszcze kilka p y w , ale pozwole sobie skierowab
je bezpogrednio do Pani Kierownik po posiedzeniu komisji."

7.
Pnedstawienie sprawozdania z realizacji programu wsp6lpracy gminy Miasto i Gmina
Serock z organizacjami pozarzqdowymi w roku 2015
Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiriski
,,Rada Miejska w Serocku co roku podejmuje program wspcilpracy z organizacjami
pozarzqdowymi. Uchwalq Nr 517/LV/2014 Rady Miejskiej zostal przyjqty program
wspolpracy z organizacjami pozarqdowymi na 20 15r.
JeSli chodzi o wspolpracq ze stowarzyszeniarni, podzieliliimy tq wspolpracq na I1 czqSci:
finansowq i pozafinansowq. Forma pozafinansowa to wszelkiego rodzaju wspolpraca zwiqzana
z pomocq prawnq, konsultowaniem projektow statutu, uiyczeniem sali, sprzetu itd. Jeili chodzi
o pomoc finansowq, gmina konsekwentnie realizuje 3 zadania, ktore stara siq wspomagab
finansowo. W 2015r. realizowane byly nastqpujqce zadania:
1. Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posilkdw dla dzieci
-zrodzindydmke+yekz4ere1~ &re&
Zostal ogloszony konkurs, w wyniku ktorego zostala wyloniona organizacja pozarqdowa,
kt6ra realizowala zadanie- Integracyjne Centrurn Opieki, Wychowania i Terapii Krajowego
Komitetu Wychowania Resocjalimjqcego w Serocku. Przydzielono dotacjq finansowq
w kwocie 50.00021. Zadanie bylo realizowane od 1 stycznia 20 15r. do 3 1.12.2015r.

- -

- - - - - - -

2. Twonenie warunk6w do miekszenia aktywnohci spolecznej os6b zagrozonych
wykluczenie spolecznym
Jest to oferta skierowana do stowarzyszen, ktora ma na celu pomoc Srodowisku seniorow.
Zostal ogloszony konkurs. Do konkursu przystqpiio 1 stowarzyszenie- Stowarzyszenie
Potrzebujqcym Pomocy ,,NADZIEJA" z Legionowa. Komisja stwierdzila, i e oferta
stowarzyszenia spelnia warunki formalne, zostala podpisana umowa na realizacjq zadania.
Zaplanowano przekazak kwotq 10.000~1.Jednak nie przekazano calej kwoty, poniewa w lutym
201 5r. do Urzqdu wplynqlo pismo ze Srodowiska seniorow Miasta i Gminy Serock, w kt6rym
to piimie zwr6cono uwagq na to, i e oferta w pehi nie spelnia o c z e k i w ~senior6w. W zwiqzku
z tym poniesiono wydatek tylko za te elementy, ktbre stowarzyszenie faktycznie zrealizowalobyla to kwota 80021. Na drodze wzajernnego poromienia rozwiqzano umowq.
3. Upowszechnianie kultury f q c z n e j i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock
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konkursu przystqpilo stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Sok61 Serock. Przekazano
dotacjq w kwocie 20.000zl. Zadanie zostalo wykonane.

-

JeSli chodzi o pozostale formy wspolpracy (wspolpraca pozafinansowa) w sprawozdaniu
staraliSmy siq wymieniC najwahiejsze formy.
Grnina sukcesywnie zwiqksza ofertq skierowanq do stowarzyszen. Sprawozdanie za 20 16r.
bqdzie bogatsze o dwa dodatkowe zadania polegajqce na przekazaniu dotacji finansowej.
W tym roku gmina oglosila dwa dodatkowe konkursy:
-na upowszechnianie wiedzy historycmej i orqia polskiego- w konkursie zwyciqkyio
stowarzyszenie ,,zolnierze Mazowsza". Bqdq prezentowad siq podczas obchodow
Wojciechowego Swiqtowania- 28 maja, podczas Swiqta NiepodlegloSci 11 listopada.
Dodatkowo zarnierzajq przeprowadzib pokaz z okazji pikniku rodzinnego w Woli Kielpiriskiej.

Gmina oglosila r6wniez konkurs na upowszechnianie wiedzy wSr6d dzieci i mlodzieky
z zakresu udzielania pienvszej pomocy przedmedycznej. Konkurs nie wylonil realizatora,
konkurs zostal powtcirzony."
Radny Krvsztof Borikowski
,,W jaki spos6b promowane sq organizacje pozarqdowe? Pojawiajq siq uwagi, i e niektore
organizacje pozarzqdowe sq defaworyzowane, tzn. nie otrzyrnujq hdnych informacji. By6
m o k naleiy siq zastanowi6 nad przekazywaniem bie-ych
informacji, w tym informacji
o konkursach dla organizacji pozarzqdowych drogq mailowq."
Kierownik Referatu RMP Rafai Karpiriski
,,Informacja o kaidym konkursie jest urnieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowo staramy siq wychwyci6 te stowarzyszenia, kt6re zakresem statutowym zakresem
dzidania odpowiadajq danemu zadaniu. W tym roku do konkursu dla senior6w wplynqly
3 oferty."

8.
Przyjecie protokolu z posiedzenia komisji w dniu 22 marca 2016r.
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
,,Do protokoh nie wplynqly iadne uwagi. Czy kt04 z Pahstwa radnych chcialby zglosit uwagi
do treSci protokolu? Nie ma zgloszen. Protokbl zostal przyjqty."
9.
Sprawy r6ine

Radny K r ~ s z t o Borikowski
f
,,Czy sq podejmowane dzialania zwiqzane z doprowadzeniem gazu do blok6w przy
ul. Pukuskiej? Wiem, ze zostalo wyslane do mieszkaiic6w blok6w pismo w tej sprawie."
Sekretarz Tadewz Kanownik
,,W informacji Burmistrza o dzidalnoki miqdzy sesjami jest wskazane, ze zostaly
zabezpieczone Srodki w budzecie na wykonanie koncepcji."
Radny Krvsztof Borikowski
,,Wysldem do Paiistwa jaki4 czas temu proibq o dokonanie modyfikacji uchwaly w zakresie
dofinansowania system6w grzewczych, aby pozostawit tylko dofinansowanie na projekty
ekologicne. Czy zostdy podjete dzialania w tym zakresie zwiqzane z przygotowaniem
projektu uchwaly ?"
Zastfpca Burmistrza JdtefZajqc
,,Jest na terenie gminy wiele miejsc, gdzie nie ma jeszcze podlqczonego gazu."
Radny K q s z t o f Borikowski
,,Prosq o przygotowanie projektu zmiany uchwaly, aby4my na posiedzeniach komisji mieli
mo~liwoS6dyskusji w tym temacie."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Inicjatywa uchwaiodawcza moze by6 ze strony radnych."

Radny Krwztof Borikowski
,,Chcialbym zapytak o budzet obywatelski. Ostatnio podczas rozrnowy Pan Burmistrz
powiedzial, ze jest to skomplikowana sprawa. Niedlugo bqdzie siq zblizal termin skladania
wnioskbw do budzetu a nie ma konkretnej informacji w zakresie budzetu obywatelskiego. JeSli
bedzie z Pahstwa strony negatywna decyzja w sprawie wprowadzenia w gminie budzetu
obywatelskiego, proszq o jasnq informacjq w tym zakresie.
Nie ukrywam, ze byl to m6j pomysl, aby w tej kadencji Rady wprowadzik budzet obywatelski.
Chcq by6 fair w stosunku do moich wyborc6w."
Sekretarz Tadeusz Kanownik
,,Przeglqdaliimy budzety obywatelskie, kt6re funkcjonujq w Polsce. Generalnie prawnie nie ma
pojqcia budzet obywatelski. Rada moze podjqk decyzjq o wdrozeniu budzetu obywatelskiego,
kt6ry jest zatwierdzany jako ogolny budket gminy. Brak jest podstaw uzasadnienia prawnego,
aby budzet obywatelski wydzielik tylko dla Serocka czy Zegrza. Budzet dotyczy wszystkich
mieszkahc6w gminy."
Radny Krzystof Borikowski
,,JeSli nie moina wydzielik budzetu obywatelskiego dla Zegrza i Serocka, zr6bmy budzet
obywatelski dla calej gminy."
Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
Stwierdzila wyczerpanie porziylku obrad, podziekowala wszystkim za udzial i zakonczyla
posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich o godz. 17.15.

Przewodniczqca

