
Protok61 nr 412017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Stanislaw 
Krzyczkowski; lista obecnogci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja 
moze obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz 
Tadeusz Kanownik oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady 
Miejskiej (RMP) Rafal Karpiriski (lista obecnosci - zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kacvnarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqlek posiedzenia Komisji: 

1. Odczytanie protokoh z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2016r. 
2. Analiza wykonania budzetu za 20 16r.: 

- realizacja dochod6w i wydatk6w gminy, 
- opracowanie opinii o wykonaniu budietu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium za 20 16r. 
- wystqpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium dla Burmistrza. 

3. Sprawy r6kne. 

Do przedstawionego porzqlku posiedzenia nie zgloszono hdnych uwag. Porqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

1. 
Odczytanie protokolu z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2016r. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala protok61 z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 2016r. (zalqcznik nr 3). 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Chcialbym odpowiedzied na zapytanie radnego Mariusza Rosinskiego zgloszone na 
poprzednim posiedzeniu Komisji a dotycqce skierowania od lekarza specjalisty oraz o lekarza 
POZ. Wszystkie Bwiadczenia gwarantowane mogq by6 wykonywane, jekeli pacjent posiada 
skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, kt6ry posiada umowq z NFZ, tzn. od 
lekarza ubezpieczenia spolecznego. Wynika to wprost z przepis6w ustawy." 

Radny Slawomir Osiwata 
,,Zastanawiam siq czy w protokole musimy wpisywa6 uzasadnienie uchwal, kt6re sq 
realizowane. MieliSmy kontrolowad realizacje uchwal. To w jaki spos6b ma by6 realizowana 
uchwala, kto z danego programu ma korzystad najduje siq w uzasadnieniu do uchwaly, kt6ra 
zostala juz przyjqta. GdybySmy stwierdzili, ke uchwala nie jest realizowana tak jak bylo to 
zapisane w treici podejmowanej uchwaly, w6wczas moglibySmy w protokole poda6 to jako 
uwagq. Zastanawiam siq czy jest potrzebne przytaczanie uzasadnienie z uchwaly do treSci 
protokoh Komisji. Z drugiej strony mam wqtpliwoS6, poniewai uchwala byla podejmowana 



w 20 16r., program rozpocd siq w 20 17r. a jui  piszemy kto go bqdzie realizowal, tj . SPZOZ 
w Serocku. Natorniast byl to program, do kt6rego mogly przystqpiC r 6 h e  podmioty lecznicze." 

Sekretarz Tadewz Kanownik 
,,Na dzien przeprowadzania kontroli przez Komisjq Rewizyjnq byl ju2 rozstrzygniqty konkurs 
na realizatora programu zdrowotnego. 
W punkcie dotycqcym realizacji uchwaly Nr 293/XXVIII/20 16 by6 moze naledoby wpisaC 
podstay prawn% na jakiej zostal wyloniony wykonawca programu zdrowotnego. Proponujq 
zapis w brzmieniu: ,,Realizatorem Jwiadczenia zdrowotnego nu podstawie art. 9a oraz art. 9b 
ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej_finanrowanych ze Srodkbw 
publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) jest Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej w Serocku, ul. A. A. Kgdzierskich 2, 05-140 Serock. " 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Uchwaly dotycqce zaciqgniqcia pozyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz uchwala w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreilenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zostaly zrealizowane. W uchwalach byly zapisane 
pewne kwoty, jednakie zxnniejszyly siq one po rozstrzygniqciu przetargu. Zaciqgnqliimy 
poqczki w kwocie nihzej niz ta okreilona w uchwale. Uchwaly sq zrealizowane. 
W zwiqzku z tym proszq o usuniqcie zapis6w dot. ww. uchwal." 

(Przerwa) 

(Po przerwie) 

Po naniesieniu zgloszonych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjqla i podpisala protok61 
z kontroli realizacji uchwal Rady Miejskiej w 201 6r. 

2. 
Analiza wykonania budietu za 2016r. 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Budzet na 2016r. zostd przyjqty uchwalg budzetowq w dniu 21 grudnia 2015r. Jeili chodzi 
o stronq dochodowg byl planowany w wysokoSci 51.548.465,OO zl. Jednakie w trakcie 
realizacji budietu dochody ulegly zmianom, kt6re zostaly wprowadzone oimioma uchwalami 
Rady Miejskiej oraz dziewiqcioma zarqdzeniami Burmistrza. W wyniku tych zmian plan 
dochod6w budietu na dziefi 31 grudnia 2016r. wyni6sl 64.023.624,87~1, wykonany zostal 
w kwocie 64.695.709,68~1, tj. 101,05% planu. JeBli chodzi o dochody, w trakcie roku wzrosly 
o kwotq 12.400.000zl. Wplyw na to mial tutaj program Rodzina 500 plus. Je6li chodzi 
o najwainiejsze ir6dla dochodow, do tej pory dotacje zajmowaly 5 miejsce w naszej 
klasyfikacji. Teraz dotacje z Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego na zadania zlecone 
i zadania wlasne stanowiq pierwsze i najwainiejsze irodlo dochod6w gminy. W ramach dotacji 
w roku ubieglym otrzymaliimy kwotq. 14. 396.000~1, w tym 8.228.000~1 na program Rodzina 
500 plus. Drugq wainiejszq pozycjq w naszych dochodach jest subwencja oiwiatowa, ktora 
zostala wykonana w kwocie 13.457.035~1. Udzial w podatku PIT oraz podatek od 
nieruchomoici sq na bardzo podobnym poziomie. PIT wykonaliimy w kwocie 12.877.64421, 
natomiast podatek od nieruchomoici w kwocie 12.8 18.000A. 
Gmina ponadto pozyskala Brodki z Powiatu Legionowskiego w lqcznej kwocie 446.000~1, w 
tym: 


















