
UCHWALA Nr 549/LII2018
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 29 października 2018r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg
gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 128 ust.2,
§ 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 3781XLl2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października
2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto iGmina Serock
(Dz. Urz. Woj. Maz, z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwałą Nr 1951XIX/2016 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ I

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania
dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiący załącznik do
uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Protokół
z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto I Gmina

Serock.

W dniu 20 sierpnia 2018 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2018 r., Komisja Rewizyjna

w składzie:

Przewodnicząca:

Członkowie:

-Jolanta Kaczmarska

-Sławomir Osiwata

-Gabriela Książyk

-Marlusz Rosiński

-Kazimierz Sosnowski

-Stanisław Krzyczkowski

dokonała kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i
Gmina Serock.

Kontroli dokonano w obecności Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- p. Miroslawa Smutkiewicza, przy udziale Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi

Rady Miejskiej - p. Rafała Karpińskiego.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku jest gminną jednostką

budżetową utworzoną w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Komunalny Zakład

Budżetowy zgodnie z Uchwałą Nr 399/XLVII!09 z dnia 28 września 2009 roku.

Przedmiotem działania Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest m.in.:

1. Administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi

2.Przyjmowanie budynków w administrację.

3. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy poprzez:

a) sprzątanie ulic, placów ichodników;
b) konserwację terenów zielonych w tym odnawianie trawników, nasadzeń drzew, krzewów

kwiatów;

c) konserwację urządzeń małej architektury, w tym ławek, kwietników i zdrojów;

d) ustawianie i konserwację znaków drogowych na ulicach i drogach gminnych w tym malowanie

pasów;

e) opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników z posesji

kom una lnych;
f) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych;

g) prowadzenie szaletów miejskich:
h) sprzątanie, naprawy i konserwację przystanków autobusowych;

i) wykaszanie i sprzątanie poboczy na drogach gminnych oraz świadczenie usług w tym zakresie;

j) odśnieżanie gminnych dróg, ulic. placów i chodników w tym likwidację gołoledzi.

k) bieżącą konserwację dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

5. Administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów.



6. Utrzymanie bazy sprzętowo-materiałowej i administracyjnej zakładu.

7. Zawieranie umów najmu i dzierżawy na lokale, budynki i grunty po uprzednim uzyskaniu zgody

Burmistrza Miasta i Gminy.

Zakład Komunalny pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody

odprowadza na rachunek bankowy Gminy.

Do 15 sierpnia 2018 na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy

Miasta i Gminy Serock wykorzystano około 90% środków zabezpieczonych w budżecie.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej wynika, że wszystkie wnioski dotyczące konserwacji dróg są realizowane, na chwilę

obecną nie ma dróg, które byłyby nieprzejezdne.

ZESTAWIENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG NA TERENIE MIASTA I

GMINY SEROCK do 15 sierpnia 2018 roku.

Wartość

umowy Wydano

LP Zadanie brutto[PLN) [PLN] Wykonawca

Firma Transportowo

Usługowa Robert

1 Pielęgnacja zieleni 56952,61 40773,41 Młynarczyk

Oznakowanie

2 poziome dróg 94310,25 64180,82 ALMAX Arkadiusz Ludwiniak

Remonty cząstkowe

3 chodników 59601,49 39714,17 BOGRAS Bogdan Rasiński

Remonty dróg o Usługi Transportowe i

nawierzchni Wykopy Ziemne Kazimierz

4 bitumicznej 100719,78 80796,08 Kobiałka

Mechaniczne

5 zamiatanie ulic 50000,00 49996,50 P.P.U.H. Imperf

Równanie i

żwirowanie dróg o Usługi Transportowe i

nawierzchni Wykopy Ziemne Kazimierz

6 gruntowej 380309,21 326632,22 Kobiałka

Czysty Świat Dawid
7 Koszenie poboczy 161424,60 109681,55 Wiaterski

Komisja Rewizyjna w związku z wcześniej przyjętym stanowiskiem, które było odpowiedzią na

skargę na niewłaściwą realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych, udała się do Jadwisina na

ul. Jabłoniową celem zapoznania się ze stanem drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym oraz

redukcji koron. Członkowie Komisji Rewizyjnej potwierdzili, że drzewa na których wiosną

br. przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne zachowały żywotność. Trzy spośród ośmiu poddanym
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zabiegom pielęgnacyjnym mają silniej zredukowane korony, niemiej jednak odbudowują swoje

korony.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:
Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej oraz wizją w terenie, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość działania

Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunałnej w odniesieniu do kontrolowanego zakresu

zadania - konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Komisja stwierdza należytą dbałość Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w kwestii konserwacji i utrzymania dróg gminnych.

W ocenie Komisji Rewizyjnej zadanie jest realizowane w sposób właściwy i zgodny

z obowiązującymi przepisami, a zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki

Komunalnej mieszczą się w zaplanowanych w budżecie środkach finansowych.

Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Sylwester

Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów

ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących

nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień

na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu

podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Jolanta Kaczmarska

2. Stanisław Krzyczkowski

3. Sławomir Osiwala

4. Gabriela Ksiażyk

5. Mariusz Rosiński

6. Kazimierz Sosnowski
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