
Protok61 nr 912016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 paidziernika 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzqdzie Mias fa i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Kornisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowda, i e  w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecno4ci- zalqcznik 
nr  I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moze obradowad. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli: Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Komunikacji Spolecznej (KS) 
Beata Roszkowska, Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego (AG) Anita 
Kubalska oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) 
Miroslaw Smutkiewicz (lista obecnoki- zalqcznik nr  2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Kontrola administrowania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
2. Kontrola realizacji wybranych zadaii z zakresu dzialania Referatu Komunikacji 

Spolecnej . 
a) zakres zadah realizowanych przez Referat Komunikacji Spolecnej, w tym: 

- dzidania majqce na celu aktywizacjq spolecznoSci lokalnej, 
- prowadzenie akcji promocyjnych skierowanych do okreSlonych adresatow 
(przedsiqbiorcy, mieszkahcy, turySci), 
- prowadzenie spraw dotycqcych kontaktbw zagranicznych, 
- uczestniczenie, obsluga i nadzorowanie wydarzen o charakterze promocyjnym, 
- dzialania zmierzajqce do pozyskania dodatkowych projektow 
wspomagajqcych promocjq gminy, 

b) realizacja zadaii zwiqzanych z obchodami 600-lecia uzyskania praw miejskich, 
c) wydatki zwiqzane z realizacjq zadah przez Referat Komunikacji Spolecznej. 

3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono zadnych uwag, porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Kontrola administrowania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Na poprzednim posiedzeniu Komisji przeprowadzaliSmy kontrolq administrowania 
i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zostaly zgloszone dodatkowe pytania. 

Poproszq Pana Dyrektora o udzielenie odpowiedzi na zgloszone pytania radnych: 
1) Jak bilansuje siq gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy? Ile Srodkow 

finansowych jest dokladanych z budzetu gminy na utrzymanie mieszkaniowego zasobu 
gminy ? 

2) Proszq o przygotowanie do wglqdu Komisji przykladowej umowy najmu lokalu z bloku 
przy ul. Pultuskiej 17B. 

3) Jaki procent podah o przydzial mieszkania wplynql z terenow wiejskich? 



4) Ile mieszkah wchodqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy uddo siq sprzedat 
w 201 5r?." 

Dyrektor MGZGZK Miroslaw Smutkiewicz 
,,W 201%. nie sprzedano -ego mieszkania wchodqcego w sklad mieszkaniowego zasobu 
gminy. Jesli chodzi o przykladowq umowq najmu lokalu z bloku przy ul. Puhskiej 17B, 
p rzekdem jq do wglqdu Pahstwu radnym. 
JeSli chodzi o wysokoSk i bilansowanie siq czynszu, za 2015r. z czynszu uddo siq uzyskak 
187.726,l lzl, natomiast lqcznie remonty i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej 
wyniosly 384.64521. Oznacza to, ze w okolo 50% czynszu stanowily wydatki na remonty. 
Niekt6re z budynkbw, kt6re byly remontowane w 2015r., by@ to budynki wpisane do rejestru 
zabytk6w, stqd wyisze koszty remontu." 

Kierownik Referatu AG Anita Kubalska 
,,Wnioski skladane przez mieszkahcbw z terenbw wiejskich stanowiq okolo 43% wszystkich 
wnioskow o przydzial mieszkah, jakie wplywajq do Urzqdu. Z reguly przyczynq skladania 
wniosk6w o przydzid mieszkania jest trudna sytuacja mieszkaniowa i materialna 
wnioskodawcbw." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jako przyczynq ubiegania siq o mieszkanie najczqsciej wnioskodawcy podajq sytuacjq 
rodzinnq, konflikty rodzinne, nadmierne zagqszczenie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jakq iloSciq budynk6w komunalnych dysponuje grnina, w kt6rych znajdujq siq lokale 
mieszkalne? W ilu budynkach, kt6re sq wyszczeg6lnione w programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy jako budynki komunalne sq wspblnoty mieszkaniowe zgodnie 
z ustawq. Zgodnie z ustawq wydzielenie, wyodrqbnienie chociakby jednego lokalu w budynku, 
stanowi z mocy prawa wspblnotq mieszkaniowq. Ile jest takich budynkbw i iloma wspblnotami 
zarqdza Miejsko-Gminny Zaldad Gospodarki Komunalnej?" 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,JeSli chodzi o budynki komunalne, w ktbrych znajdujq siq lokale mieszkalne, nie jestem 
w stanie podak liczby tych budynkbw." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Rozumiem, i e  wlaScicielem lokalu jest grnina, natomiast osoba zamieszkujqca w tym lokalu 
jest najemcq, kt6ra ma podpisanq umowq na najem danego lokalu. Chodzi mi bardziej o sprawy 
wlaScicielskie i rozgraniczenie co jest zasobem komunalnym, jeSli chodzi o budynki 
komunalne, jeSli takowe sq. JeSli nie ma budynk6w komunalnych, to znaczy, ie nie 
dysponujemy budynkami, a tylko lokalami, kt6rych jesteSmy wldcicielami a wchodzimy 
w sklad jui z mocy prawa ustanowionej wsp6lnoty mieszkaniowej." 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,W programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem grniny budynlu podzielone sq na te, 
w kt6rych znajdujq siq lokale socjalne i te, w kt6rych sq lokale inne nik socjalne." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,We wspolnocie mieszkaniowej, czyli w budynku mogq by6 lokale socjalne. Jest to zupelnie 
coS innego. Nie m6wimy o przeznaczeniu lokali, bo czy mamy najem lokalu komunalnego czy 


















