
Protok61 n r  2R018 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Uqdzie Miasra i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqrek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji ohvorzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, te w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Stanistaw Krzyczkowski; 
lista obecno6ci- zalqcznik nr l), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowak. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rbwniet Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak 
oraz Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska Rolnichva i Leinichva (oSR~L) Katarzyna Szmyt (lista 
obecnohci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komkji Jolnnta Knczmarskn 
Przedstawila nastypujqcy poqdek posiedzenia Komisji: 

1. Odczytanie protokoh z kontroli Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leinictwa 
w zakresie dofinansowania wymiany system6w grzewczych na systemy proekologiczne 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

2. Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwat Rady Miejskiej w 2017r. 
3. Przyjecie protokotu nr 1/20 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 201 8r. 
4. Sprawy r6tne. 

Do przedstawionego p o q d k u  posiedzenia Komisji zostala zaproponowana zmiana polegajqca 
na wprowadzeniu punktu dotyczqcego uzupehienia informacji odnoinie kontroli realizacji zadali 
w zakresie wymiany systemow grzewczych na systemy proekologiczne z programu wojew6dzkiego. 

Sknrbnik Monika Ordak 
,,W roku 2017 Wojew6dzki Fundusz Ochrony ~rodowiska ogtosil konkurs na wymiane piec6w, 
do kt6rego mogly przystgpiC gminy. Program byl konkurencyjny w stosunku do naszego gminnego 
z tego wzglqlu, te motna bylo ubiegaC siq z niego o dofinansowanie do 75% wartoici pieca, nie 
wiecej jednak n i t  5 tys. zl. Gmina zlogla wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
~rodowiska i otrzymata pozyrywna cdpowiedi. Do tego projektu zostalo zakwalitikowane sie 41 os6b, 
zakupiliimy piece na tqczna kwote bruno 287.271,61 zl. Zgodnie z zasadami tego projektu 
musieliimy podpisaC umowy z osobami na pozostafq czqSC dotinansowania- czyli te 25%. Z tego 
tytulu uzyskalii~ny doch6d 66.698,36 zt plus 15.347,4 jako VAT. Po rozliczeniu zadania gmina 
uzyskala dofinansowanie 166.855,74zt i od tej dotacji zostat odprowadzony VAT w wysokoici 
38.376.82 zt." 

Rndny Slnwomir Osiwala 
,,Mieliimy program gminny, w kt6rym mogliimy otrzymaC dotacje w wysokoici do 3 tys. zt. 
i dowiadujemy sie, te jest jeszcze program wojew6dzki i te motna otrrymak 5 tys. zt. Na poprzedniej 
Komisji zadalem pytanie kto obstuguje ten program wojewbdzki? Bo jei l i  pracownicy urzqdu, to 
fi~ndusz wojewodzki powinien daC za to wynagrodzenie". 

Sknrbnik Monika Ordak 
,,Ale ochrona powietrza jest to zadanie wlasne gminy. Nie ma tu koszt6w obstugi zadania. M y  nie 
realizujemy programu z WFOS, tylko, jeSli chcemy, motemy przysQpiC do tego programu. Pieniqdze 
motemy otrzymywak ale p ~ z y  zadaniach zleconych". 

Rndny Slnwomir Osiwnln 
..lie piec6w dofinansowaliimy z naszego programu i na jakg kwote w roku 2017?" 



Kierownik O ~ R ~ L  Katnrqvna Smyr 
,,W 2017 roku gmina dofinansowala 27 piec6w na kwotq 8 1 tys. zl.". 

Radny Sinwomb Osiwala 
,,Z dokumentacji wynika i biorqc pod uwagq uchwalq, ktora m6wila w jakim terminie powinien by6 
rozpatrzony wniosek, kiedy wyplata, to mi wychodzi, i e  najpienv mamy budiet, j u i  wietny, 
i e  wydamy 80 tys. zl. a wnioski zrealizowane w 201 7 roku byly zlozone w roku 2016". 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Na 2017 rok zaplanowali4my 60 tys. zl, bo tak wynikalo mniej w i ~ e j  z wnioskow, kt6re pozostaly 
nierozpatrzone. Planujemy czqiciowo, p6tniej wystqpujemy w hakcie o nviqkszenie". 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,Wnioski niezrealizowane w danym roku budtetowym przechodq na nastepny rok". 

Rndny Slawomir Osiwnla 
,,Ale zgodnie z przedstawionymi dokumentami przez Panic+ Kierownik O ~ R ~ L  wszystkie wnioski 
z 2016 roku zostaly zrealizowane w roku 2017. Czyli wniosek, kt6ry wp4ynql w styczniu 2017 roku 
czekal na realizacje do 2018r." 

Kiero wnik O ~ R ~ L  Katamyna Szmyl 
,,Myli Pan zamiary z wnioskiem". 

Radny Slawomir Osiwaln 
,,Rozumiem, te mamy w danym roku wniosk6w 50 a w budtecie bqdzie, te  mokmy uealizowa6 
pdowq, wiec wtedy przechodq te wnioski na nastqpny rok?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,TakN. 

Rndny SIawomir Osiwala 
,,Punkt 19 regulaminu: Zlotone wnioski podlegaC bed$ weryfikacji w zakresie spelniania wymagali 
okreilonych w niniejszym regulaminie. Weryfikacji wniosk6w dokonywaC bqdzie zespM powolany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w terminie 30 dni od daty zlotenia wniosku, czyli po 30 
dniach powinna by6 decyzja, czy dany wniosek zostal zakwalifikowany. A jest tak, i e  jeSli ja zlotq 
wniosek w styczniu dofinansowanie otrzymam dopiero w styczniu przyszlego roku". 

Sknrbnik Monika Ordnk 
,,Nie czeka roku, tutaj mamy wniosek z grudnia a wyplata w lutym". 

Radny Slawomir Osiwnla 
,,W danym roku zbieramy wnioski a dopiero budtet przyszlego roku m6wi czy zostanq zrealizowane?" 

Sekrelarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie, jei l i  sq w tym roku to takte ptacimy". 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wystqpujemy do Parishva w trakcie roku o nviekszenie budtetu". 

Rndny Slawomir Osiwala 
.,Napisane jest, te  podpisanie umowy nastqpowaC bedzie po przyjqciu uchwaly budietowej na dany 
rok". 














