
Protok61 nr 10/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 listopada 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzgdiie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowda, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecnogci- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moie obradowad. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli rowniez: Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego (AG) Anita 
Kubalska oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Zaldadu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) 
Miroslaw Smutkiewicz (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kacvnarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Odczytanie protokoh z kontroli adrninistrowania i gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem grniny. 

2. Sprawy r6ine. 

Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porzqlek 
zostal przyjety bez uwag. 

1. 
Odczytanie protokolu z kontroli administrowania i gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treSC protokolu z kontroli (zalqcmik nr 3). 

Radna Gabriela Ksiqak 
,,Chcialabym podziqkowad Panu Dyrektorowi za remont klatek schodowych w blokach na 
ul. Nasielskiej." 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,JeSli chodzi o odnowienie klatek schodowych, jest to pierwszy etap." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Na ostatnim posiedzeniu Komisji prosilem o inforrnacjq, kt6ra zobrazowalaby mi jak wyglqda 
sprawa dotyciqca wsp6lnot mieszkaniowych na terenie gminy. Informacja zostala przekazana. 
Mam jednak pytanie w tym zakresie. Przyldadowo w budynku na ul. KoSciuszki 9 mamy lokale 
inne niz socjalne i jednoczegnie budynek na ul. KoSciuszki 9 jest wykazany jako wspolnota 
mieszkaniowa. Rozumiem, ze pod tym adresem w tyrn budynku mamy 8 lokali gminnych i sq 
to lokale inne niz socjalne. Mieszkaricow tych lokali obowipje  zarqdzenie Burmistrza 
dotyciqce oplat. Rozumiem, i e  wspolnota mieszkaniowa nie ma czynszu, natomiast sama 
ustala stawki oplaty eksploatacyjnej czy fundusz remontowy. JeSli gmina ma w tym budynku 
8 lokali, jakie sq stawki, ile gmina doplaca do uchwaly wsp6lnoty mieszkaniowej? 

Przyldadowo wsp6lnota uchwalila, ze czynsz jest wyzszy niz wynika z zarqdzenia Burmistrza. 
WlAciciele placq ustalonq stawkq, natomiast gmina jako wlaScicie1 moie pobierab od 



lokator6w mieszkari innych nii socjalne tylko i wylqcznie kwotq czynszu ustalonq w drodze 
zariqdzenia Burmistrza, ale do wsp6lnoty musimy wnosiC oplaty ustalone przez wsp6lnotq." 

Dyrektor MGZGK Mirosiaw Smutkiewicz 
,,Nie dopuszczamy do takiej sytuacji, aby stawki byly wyzsze. Chodzi o to, ieby nie doplacak. 
W 100% stawki oplat za czynsz sq takie same." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Jaki procent dlug6w stanowiq odpracowane godziny?" 

Dyrektor MGZGK Mirosiaw Smutkiewicz 
,,Zadmenie wynosi kwotq 182.000~1. Odpracowane przez dIuinik6w zalegloSci wynosq 
8.000d-10.000~1 rocznie. MozliwoSC odpracowania zalegloSci jest od kilu lat." 

Komisja Rewizyjna przyjqla i podpisala protok61 z kontroli administrowania i gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

2. 
Sprawy r6ine 

Radny Stanislaw Kr~czkowski 
,,Otrzymalem odpowiedi od Pana Burmistrza na proSbq o oczyszczenie wyjazd6w z dr6g na 
skrzyzowaniach z lasami, ze bqdzie to wykonywal Miejsko-Gminny Zaklad Gospodarki 
Komunalnej. Na razie nie dzieje siq nic w tym temacie. Obawiam siq, ze gdy spadnie Snieg, 
wyjazdy bqdq nieprzejezdne. Proszq o oczyszczenie z krzew6w drogi od Woli Smolanej 
w kierunku trasy nr 632 oraz po przeciwnej stronie od strony Marynina. Chodzi o wyciqcie tych 
zakrzaczeh na odcinku okolo 20 metr6w w kaidq strong. 
OdnoSnie dr6g rowniez otrzymalem odpowiedi. Gdyby na drodze w Gutach uddo siq wykonaC 
plomby jak byly robione w kilku miejscach. To samo naleialoby zrobiC na drodze przy lesie od 
drogi nr 632 w kierunku Woli Smolanej." 

Przewodniczqca Komisji Jotanta Kaczmarska 
,,Chciaiabym zapytaC o tzw. drogq orylskq w Dqbem, kt6ra stanowila objazd podczas remontu 
ronda w Dqbem. Generalna Dyrekcja miaia jq naprawiC." 

Dyrektor MGZGK Mirosiaw Smutkiewicz 
,,My poprawialiSmy stan tej drogi." 

Radny Siawomir Osiwaia 
,,Czy w tym roku jest planowane dekorowanie Swiqtecne ulic w Zegrzu? JeSli tak, chciaibym 
poprosik o udekorowanie latarni do wysokoSci ul. Pdku Radio." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy przetarg na komunikacjq zostanie w tym roku rozstrzygniqty?" 

Kierownik Referatu AG Anita Kubakka 
,,W tym roku konczy siq przetarg na komunikacjq. Konczymy w tej chwili prace zwiqzane 
z ogioszeniem nowego zam6wienia zgodnie z ustawq o transporcie publicznym. Jest bardzo 
duio kilometr6w. W zwi@u z wprowadzonymi w sierpniu tego roku zrnianami do 
komunikacji, bqdzie potrzeba zabezpieczenia wiqkszej kwoty w bu&ecie. 






