
Protok61 nr 312017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2017r. 

Posiedienie Komisji odbylo sig w Urzqdiie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedienia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kacmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial5 radnych (nieobecny radny Stanislaw 
Krzyczkowski; lista obecnolci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja 
moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Sekretarz Tadeusz Kanownik oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal 
Karpinski (lista obecnolci- zalrjcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwd Rady Miejskiej w 2016r. 
2. Sprawy r6ime. 

Przewodnicqca Komisji Jolanta Kaczmarska zaproponowala, aby w punkcie 2- Sprawy r6ine 
Komisja ponownie rozpatrzyla protok62 z kontroli realizacji wymiany w ramach wsp6lpracy 
miqdzy miastami partnerskimi za 2016r., kt6ry nie zostal przyjqty przez Rade Miejskq na 
ostatniej sesji w dniu 27 marca 2017r. 
Do przedstawionego porqdku obrad nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek zostal przyjqty 
bez uwag. 

1. 
Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwal Rady Miejskiej w 2016r. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W 2016r. Rada Miejska podjqla 137 uchwal, w tym 117 uchwal z inicjatywy Burrnistrza 
i 20 uchwal z inicjatywy Rady Miejskiej. 
W 2016r. nastqpujqce uchwaly zostaly uchylone przez Wojewodq Mazowieckiego oraz 
Regionalnq Izbq Obrachunkowq w Warszawie: 

1. Uchwala Nr 185/XMII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016 r. 
w sprawie przyjecia Programu opieki nad mienetami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnogci mierzrjt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 
w 2016 roku 

Rozstrzygniqciem nadzorczym z dnia 6 kwietnia 2016r. nr LEX- 1.41 3 1.5 1.201 6.MS 
Wojewoda Mazowiecki stwierdzil niewainoik uchwaly w zakresie zalqcznika do uchwaly, 
w czqSci dotyczqcej Rozdzialu I ust. 6 i 7, Rozdziah I1 Ad. 2 ust. 2 oraz Ad. 4, w czqSci 
dotycqcej finansowania przez gminq zabieg6w sterylizacji i kastracji zwierqt domowych 
wlaicicielom zwierqt, kt6rzy na stale zamieszkujq na terenie gminy, a takie zdqcznika Nr 2 
do Programu w czqSci dotyczqcej ust. 4 lit. a i b. 
Na podstawie uchwaly Nr 199/XX/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 20 16 r. 
zostaka wniesiona do sqdu administracyjnego skarga na ww. rozstrzygniecie nadzorcze 
Woj ewody Mazowieckiego. 



W dniu 12 stycmia 201 7r. Wojewbdzki Sqd Administracyjny w Warszawie oddalil skargq 
Wojewody Mazowieckiego (wyrok IV SA/Wa 146511 6). 

2. Uchwala Nr 210/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skladanej pnez wlaicicieli nieruchomoici 

Uchwalq Nr 13.134.20 16 z dnia 2 1 czenvca 201 6r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie orzeklo o niewainoici uchwaiy Nr 210/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi skiadanej przez wlaicicieli nieruchomoici z powodu 
istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoici i porzqdku w gminach oraz art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o inforrnatyzacji dzialalnoici podmiot6w realizujqcych zadania publiczne i 8 18 rozporqdzenia 
Prezesa Rady Ministrbw z dnia 14 wrzeinia 201 1 r. w sprawie sporzqdzania i dorqczania 
dokument6w elektronicznych oraz regulacjarni rozporqdzenia Rady Ministr6w z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnoici, minimalnych wymagari dla 
rejestr6w publicznych i wymiany inforrnacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagati dla system6w teleinformatycznych, zawartymi w zaiqczniku nr 2, czqik B Ip. B. 1.1. 
do 1.4. Rada Miejska w Serocku podjqla uchwaiq Nr 23 l/XXII/2016 z dnia 27 czenvca 20 16 r. 
uwzgledniajqcq uwagi zawarte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

3. Uchwala Nr 2121XXV2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. 
w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygniqciem nadzorczym LEX- 1.4 13 1.126.20 16.Bl z dnia 
30 czerwca 2016 r. stwierdzil niewainoik uchwaiy Nr 212/XXI/2016 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 
Na potrzeby inwestora zostalo zrnienione studiurn uwarunkowari i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego gminy- dot. Jachranki. Zmieniajqc studium, okreililiimy 
jego zasiqg- zmiana miala dotyczyk tylko i wylqcznie dzialki bqdqcej przedmiotem 
opracowania. W tym czasie zostaiy ustalone zloia geologicme na terenie Jeziora 
Zegrzynskiego w granicach administracyjnych gminy. Wojewoda wskazal, ze naleiy 
udokurnentowane AoSa uwzglqdnik w studium. Zostala podjeta nowa uchwala, kt6ra 
uwzglqdnia uwagi Wojewody Mazowieckiego. 

4. Uchwala Nr 277LKXV12016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego gminy Serock- 
sekcja C2 cz@C obrebu Jachranka 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygniqciem nadzorczym LEX-1.4131.229.2016.BL z dnia 
5 grudnia 20 1 6 r. stwierdzil niewainoSC uchwaiy Nr 277/XXV/20 16 Rady Miej skiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 201 6 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock- sekcja C2 czqik obrqbu Jachranka, w zakresie ustalen 8 22 ust. 1 pkt 5 uchwaly. 


















