
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

9 Posiedzenie w dniu 2 1 paidziernika 20 19 
Obrady rozpoczeto 21 paidziernika 2019 o go&. 14:00, a zakoriczono o godz. 16:05 tego 
samego dnia. 

W posiedzeniu wzieto udzial5 czlonkbw. 

Obecni: 

1. Teresa Krzyczkowska 
2. Gabriela KsiqZyk 
3. Stawomir Osiwala 
4. - 
5. Wieslaw Winnicki 
6. Knysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takke: 

Marek Bqbolski- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 

Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy 

Monika Glebocka- Kierownik Referatu PRI 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjecie p o q d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Stawomir Osiwala otworzyt posiedzenie Komisji i przedstawil 
~orzadek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie p o r q d h  obrad. 
2. Odczytanie protokdu z kontroli problemowei CKiCz. 
3. ~ o n i o l a  realizacji wydatkbw in&estycyjnych w 2019r. 
4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie przedtobnej przez Burmistrza informacji 
dotycwej realizacji budtetu za I pblrocze. 
5. Sprawy rbtne. 
6. Zakoriczenie posiedzenia. 

Porzqdekprzyjffo bez uwag 

2. Odczytanie protokolu z kontroli problemowej CKiCz 

Pmwodnicqcy Komisji Slawomir Osiwaia odczytat protoka z kontroli problemowej Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, kt6ry jest zalqcmikiem do protokdu. 

Komisja Rewizyjnaprqjgla i podpisalaprofokdl z kontroli problemowej Centrum Kultury i 
Czytelnichva. 



3. Kontrola realizacji wydatk6w inwestycyjnych w 2019r. 
Z-ca bumistrza Marek Bqbolski przedstawil wykonanie zadan majqtkowych za I polrocze - .  
20 19 roku: 
-wykup sieci wodociqgowej na potrzeby mieszkai1c6w m. Dosin- w I p6lroczu nie poniesiono 
wydatkow na zakup sieci wodociqgowych i sanitamych na terenie wsi, zaplanowane Srodki na 
ten cel, z uwagi na teminy realizacji inwestycji zostanq wydatkowane w I1 pokroczu, 
-modemizacja oczyszczalni Sciekow w Woli Kielpinskiej- w przeprowadzonym postepowaniu 
przetargowym nie wplynqla iadna oferta, w drugim p6lroczu zostanie powt6rzony przetarg na 
modemizacje oczyszczalni Sciekow, 
-0pracowanie dokumentacji przebudowy drogi Boleslawowo-Izbica w rarnach funduszu 
soleckiego- realizacja zadania zaplanowana na I1 polrocze, zgodnie z harmonogramem prac 
-budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku- realizacja zadania zaplanowana na I1 
polrocze, zgodnie z harmonogramem prac, 
-przebudowa ulica- Polna w Serocku- w lipcu podpisano urnow? na opracowanie 
dokumentacji technicznej, termin zakoliczenia prac projektowych I1 polrocze br., 
-zagospodarowanie Wqwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu soleckiego- 
realizacja zadania zaplanowana na I1 polrocze, zgodnie z harmonogramem prac 
- Mats odszkodowali za przejecie gruntow pod drogi gmime oraz zakup gruntow- 
poniesiono wydatki na wyplate odszkodowania za grunt o lqcznej powierzchni 1,1292 ha 
przejety z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowoSciach: Borowa Gora, Debe, Dosin, 
Guty, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Marynino, Nowa wieS, Skubianka, Stanislawowo, Wola 
Smolana oraz w mieScie Serock, na niskie wykonanie planu wplyw dhgotnvala procedura 
zwipana z dokonaniem transakcji zamiany nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoSC grniny na 
prawo uiytkowania wieczystego nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Skarbu Panstwa w 
uiytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji RoSlin w Radzikowie, na kt6rej 
bedzie realizowana inwestycja celu publicmego - budowa boiska sportowego wraz z 
jnfrastrukturq towarzyszqcq, realizacja zadania zaplanowana jest na 111 kwartal2019r. 
- zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania- zakup sprzetu komputerowego 
zaplanowany jest na I1 polrocze, zgodnie z harmonogramem, zakupow, 
- zakup Sredniego samochodu poiamiczego- zakupiono samochod ratowniczo- gainiczy dla 
OSP Stanislawowo, 
- zakup Sredniego samochodu ratowniczo- gkniczego dla OSP Serock- Srodki zaplanowane 
na zakup nowego samochodu ratowniczo- gkniczego dla jednostki OSP Serock planowane sq 
do wydatkowania w I1 polroczu, 
- modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kielpinskiej- 
poniesiony wydatek dotyczyl opracowania dokumentacji technicznej modemizacji 
sanitariat6w, realizacja zadania zaplanowana na 111 kwartal br., - 
-modernizacja boiska sportowego przy Swietlicy Srodowiskowej w Wierzbicy- poniesiony 
wydatek dotyczyl wykonania ksero dokumentacji technicznej, zloiono wniosek o 
dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
-utworzenie i wyposaienie Klubu Senior+ w m. Szadki- w trakcie opracowywania jest 
dokumentacja technicma, realizacja zadania zaplanowana jest na I1 polrocze, otrzymano 
dofinasowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +na 2015-2020, 
- wykup sieci wodociqgowej na potrzeby mieszkahcow w m. Serock - poniesiono wydatki 
z w i w e  z nabyciem na wlasnoSC gminy sieci wodociqgowej o dlugoici 413 mb w ul. 
Serdecmej i ul. Przytulnej w Serocku, 
-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku- realizacja zadania zaplanowana na I1 polrocze, 
zgodnie z hamonogramem prac, 




















