
UCHWALA NR 171IXVII2019

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wydatków
inwestycyjnych w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2,
§ 135 i§ 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 3781XU20 13 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 1951X1X/2016 Rady Miejskiej w Serockuz dnia 30 marca 2016
r., uchwałą Nr 3861XXXVI/2017 z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą Nr 535/LI/2018
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie gminy Miasto iGmina Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych
w2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokól

z kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

W dniu 21 października 2019 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2019 r.,

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący:

Członkowie:

~Sławomir Osiwała

- Krzysztof Zakolski

- Gabriela Książyk

- Teresa Krzyczkowska

- Wiesław Winnicki

dokonała kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

Kontroli dokonano w obecności z-cy Burmistrza p. Marka Bąbolskiego, przy udziale

Kierownika Referatu Przygotowania iRealizacji Inwestycji p. Moniki Głębockiej -Sulima.

Na podstawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 123/8/2019 z dnia 26.08.2019r.
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych za I półrocze 2019 r., przedstawionych dokumentów i wyjaśnień
składanych przez Z-cę Burmistrza oraz Panią Kierownik Referatu, Komisja Rewizyjna
stwierdza co następuje:

l. Na dzień prowadzonej kontroli, wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie
2019 roku oraz wieloletniej prognozie finansowej jako zadania rozpoczęte
lub kontynuowane w roku bieżącym zrealizowane zostały następująco:

a) Zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowane:

-poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock (dz.900 rozdz.90015
§ 6050) -opracowano dokumentację techniczną, oraz wymieniono 70 opraw sodowych
na oprawy energooszczędne typu LED,
-budowa punktów świetlnych w Zablociu (dz.900 rozdz.900J5 § 6050) - oświetlenie
drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną
na budowę punktów świetlnych,
-budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - (dz.900 rozdz.900J5 § 6050)
oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu Sołeckiego- opracowano dokumentację
techniczną na budowę punktów świetlnych,
-budowa punktów świetlnych m. Guty- (dz.900 rozdz.90015 § 6050) oświetlenie drogi
gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną na budowę
punktów świetlnych,
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przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w .Jadwisinie
ul. Szaniawskiego (dz.900 rozdz.900J 5 § 6050) oświetlenie drogi gminnej w ramach
funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów
świetlnych,
-zagospodarowanie terenu w Zegrzu (dz. 900 rozdz.90095 § 6050) - zagospodarowanie
terenu po zlikwidowanych obiektach starej przepompowni ścieków;
-modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (dz.900 rozdz.90095 § 6050) - zadanie
dofinansowane w ramach programu "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019,
- doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (dz.900 rozdz. 90095
§6050) zadanie dofinansowane w ramach programu "Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego- - realizacja
zadania zgodnie z harmonogramem prac,

wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego-
realizacja zadania zgodnie z harmonogramem prac,

zakup średniego samochodu pożarniczego- zakupiono samochód ratowniczo-
gaśniczy dla OSP Stanisławowo,

b) zadania inwestycyjne jednoroczne niezrealizowane lub będące w trakcie realizacji:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińsklej (dz.OIO rozdz.OlOlO §6050)-
zadanie w trakcie realizacji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
nie wpłynęła żadna oferta, w drugim półroczu planowane jest powtórzenie przetargu
na realizację zadania;

opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo-Izbica (dz.600
rozdz.60016 §6050)w ramach funduszu sołeckiego- zrezygnowano z realizacji zadania
ze względu na niewystarczające środki funduszu sołeckiego;

budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku (dz.600 rozdz.60016 §6050)-
po wprowadzeniu zmian w dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana
na II półrocze;

przebudowa ulicy Polnej w Serocku (dz.600 rozdz.600l6 §6050)- opracowano
dokumentację techniczną oraz planuje się ogłosić przetarg na roboty budowlane;

zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w .Jadwisinie (dz.630 rozdz.63095
§6050) w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze,
zgodnie z harmonogramem prac;

modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Kielpińskie] (dz.80 1 rozdz.80 101 §6050)- poniesiony wydatek dotyczył opracowania
dokumentacji technicznej modernizacji sanitariatów, realizacja zadania zaplanowana na III
kwartał br.,;

modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy
(dz.851 rozdz.85154 §6050) - poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero
dokumentacji technicznej, złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu
i Turystyki;

utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki (dz.852 rozdz.85295 §6050)
- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, realizacja zadania zaplanowana
jest na II półrocze, otrzymano dofinasowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR
+na 2015-2020;
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rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku (dz.852 rozdz.85295 §6050)-
zakończono I część zadania tj. prace budowlane, na II część zadania unieważniono
przetarg ze względu na zbyt wysokie oferty. Planowane jest powtórne ogłoszenie
przetargu;

budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki (dz.900 rozdz.90015
§ 6050) w ramach funduszu sołeckiego- zadanie nie będzie zrealizowane ze względu
na brak wymaganych zgód właścicieli nieruchomości;

budowa punktów świetlnych Boleslawowo (dz. 900 rozdz. 90015 §6050)- oświetlenie
drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia
prac projektowych II półrocze 20 19r.;

budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka (dz. 900 rozdz.90015 § 6050) -
oświetlanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego -w lipcu podpisano umowę
na realizację zadania, planowany termin zakończenia prac listopad 2019r.;

budowa punktów świetlnych w Jachrance (dz.900 rozdz.90015 § 6050) -
oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację
techniczną, planowany telmin zakończenia prac w październiku 20 19r.;

rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (dz.900 rozdz.90095 § 6050) w ramach
funduszu sołeckiego- realizacja zadania na etapie opracowania dokumentacji technicznej;

rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie (dz.900 rozdz. 90095 § 6050) w ramach
funduszu sołeckiego- realizacja zadania na etapie opracowania dokumentacji technicznej;

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej (dz.900 rozdz.90095
§ 6050) w ramach funduszu sołeckiego - zadanie nie realizowane ze względu na brak
przedłużenia umowy przez Wody Polskie na korzystanie z terenu rekreacyjnego. Wniosek
o przedłużenie umowy gmina złożyła w marcu br.;

modernizacja boiska sportowego w Skubiance (dz.926 rozdz.92695 § 6050)
w ramach funduszu sołeckiego - mimo iż w październiku sołectwo złożyło wniosek
o zmianę zadania, jest ono w trakcie realizacji;

c) zrealizowane zadania inwestycyjne wieloletnie, których zakończenie planowane jest
w2019r.:

- budowa budynku mieszkalnego w Jadwisinie - budowa dofinansowana z Banku
Gospodarstwa Krajowego;
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu
- rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serceku - zadanie zakończone, rozliczono
w lipcu, w ramach zadania powstała sala ruchu- 122,91m", sala do integracji sensorycznej
- 34,65m2, szatnia, łazienka, został docieplony istniejący budynek, wybudowano nowy
plac zabaw;
- budowa punktów świetlnych Dosin-ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej-
wybudowano 3127m oświetlenia drogowego i zamontowano 65 słupów stalowych
z oprawami typu LED, zadanie zakończone i rozliczone,
- budowa punktów świetlnych w Serocku ul Orla, ul. Kochanowskiego- oświetlenie
drogi gminnej- zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania
wybudowano 1131 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 30 słupów stalowych
z oprawami typu LED,
- budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska- oświetlenie dróg
gminnych- zadanie zakończone, rozJiczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania
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wybudowano 999 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 23 słupy stalowe
z oprawami typu LED;
- budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z droga gnunną
do Pobyłkowa- oświetlenie drogi gminnej- w lipcu podpisano umowę na budowę
oświetlenia drogowego, planowany termin zakończenia IX 2019r., w ramach zadania
planuje
się wybudować 780 metrów oświetlenia drogowego i zamontować 17 słupów z oprawami
typu LED;
- budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa-
poniesiony wydatek dotyczy doposażenia altany w nawierzchnię z kostki betonowej
gr. 6 cm, pokrycia dachu blachodachówką wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem
oraz wykonanie instalacj i oświetleniowej;

W trakcie realizacji jest zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy,
dla którego opracowano dokumentację techniczną ijest w trakcie uzyskania pozwolenia
na budowę. Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu dofinansowania z środków
zewnętrznych na które w marcu br. złożono stosowny wniosek.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w trakcie realizacji są następujące zadania:

wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin- w I półroczu
nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie wsi,
zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną
wydatkowane w II półroczu;

wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup
gruntów- poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt o łącznej powierzchni
1,1292 ha przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach: Borowa Góra,
Dębe, Dosin, Guty, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Marynino, Nowa wieś, Skubianka,
Stanisławowo, Wola Smolana oraz w mieście Serock, na niskie wykonanie planu wpływ
długotrwała procedura związana z dokonaniem transakcji zamiany nieruchomości
stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu
publicznego - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja
zadania zaplanowana jest na III kwartał 20 19r.

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- zakup sprzętu komputerowego
zaplanowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem, zakupów,

zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Serock- środki
zaplanowane na zakup nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP
Serock planowane są do wydatkowania w II półroczu,

wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców w m. Serock - poniesiono
wydatki związane z nabyciem na własność gminy sieci wodociągowej o długości 413 mb
w ul. Serdecznej iul. Przytulnej w Serocku;

zakup samochodu osobowo- ciężarowego do utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Serock, nastąpi w 1II kwartale br. zgodnie z harmonogramem
zakupów;
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zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu
sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze;

rozbudowa placu zabaw na plaży- realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie
z harmonogramem prac;

rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra- Stasi Las II etap- planowany termin
rozpoczęcia robót II półrocze br., planuje się wybudować 648 metrów sieci kanalizacyjnej
wraz z przyłączami;

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: kompleksowa
przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu; budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa
Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe; rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) - Zad 2. Z uwagi na możliwość bardziej
efektywnego finansowania ze środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w 2020
roku realizacja zadania została odroczona;

opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanislawowo- w trakcie opracowywania
jest dokumentacja techniczna, trwają uzgodnienia projektu z MZDW;

przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka,
K. Wielkiego i Szczygielskiego- podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin
zakończenia prac sierpień 20 19r., planuje się wykonanie nawierzchni ulic
B. Chrobrego i ul. Szczygielskiego; Roboty budowlane zostały zakończone. W trakcie realizacji
druga część zadania- opracowanie dokumentacji technicznej remontu ul. K. Wielkiego

rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin- środki zaplanowano
na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana
na lata następne;

przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie- planowany termin rozpoczęcia prac
II półrocze 2019r., planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 346 metrów
wraz z chodnikiem z kostki betonowej;

przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy- w trakcie opracowywania jest
dokumentacja techniczna przebudowy drogi, planowany termin zakończenia prac
projektowych III kwartał br.;

modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska ( w tym fundusz sołecki
w wysokości 991,41 zł) - w lipcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany
termin zakończenia wrzesień 20 19r., w ramach inwestycji zostanie wykonane 600 metrów
nawierzchni asfaltowej; Roboty budowlane zostały zakończone

przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu- w II półroczu planuje się opracować
dokumentację techniczną przebudowy ulicy;

budowa drogi gminnej Jadwisiu- Zegrze- w II półroczu planuje się opracować
dokumentację techniczną drogi;

modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu
rynku- trwa aktualizacja dokumentacji technicznej. Roboty budowlane planowane na
2020r.

modernizacja Szkoły Podstawowej w Serceku- w II półroczu zostanie opracowana
dokumentacja techniczna modernizacji budynku szkoły; Została zawarta umowa na
realizację zadania.

rozbudowa Szkoly Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie-
w II półroczu planuje się opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej
w Jadwisinie,
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rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielpińskiej - w II półroczu
zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego o oddziały przedszkolne;

budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa- podpisano umowę
na budowę kanalizacji sanitarnej, planowany termin zakończenia II półrocze 2020r,
w ramach inwestycji planuje się wybudować kanał grawitacyjny o długości 505 metrów,
kanał tłoczny 589 metrów, przepompownię ścieków, 28 przyłączy sanitarnych, zadanie
realizowane przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW;

rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Stokrotki, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słodka, budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Zdrojowa- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej
w Serocku, planowany termin zakończenia II półrocze 2019r., w ramach inwestycji
zostanie wybudowany kanał sanitarny o długości 222mb i przyłączy sanitarnych, zadanie
realizowane przy udziale środków z pożyczki WFOŚiGW;

budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska- inwestycja w trakcie
realizacji, realizacja zaplanowana na lata 2019-2021, w ramach inwestycji zaprojektowano
odwiercenie i uzbrojenie dwóch nowych studni o wydajności 70m3/h oraz budowę
budynku administracyjno-biurowego i technologicznego stacji uzdatniania wody
z układem technologicznym i pompownią oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci
zbiornika wody czystej, odstojnika popłuczyn oraz niezbędnych sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych ielektrycznych zasilających i sterujących;

budowa punktów świetlnych Dębe- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.;

budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej-
poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, realizacja zadania
zaplanowana na lata następne;

budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna- oświetlenie
drogi gminnej- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin
zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.;

budowa placu zabaw w Zegrzu- w lipcu podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia II półrocze 2019r, w ramach
zadania planuje się wykonanie stref aktywności dla małych dzieci w wieku
przedszkolnym, dla starszych dzieci, dla młodzieży oraz dorosłych, budowę altany wraz
z ławo stołami i instalację elektryczną, oświetlenie terenu, montaż małej architektury,
realizacja zadania w latach następnych;
- rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostalościami fortyfikacji napoleońskich -

realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac;
rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe- realizacja zadnia zaplanowana na 11półrocze,

zgodnie z harmonogramem prac;
rewitalizacja placu zabaw w Serocku- realizacja zaplanowana na II półrocze,

zgodnie z harmonogramem prac;
budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku- w II półroczu zostanie opracowana

dokumentacja techniczna;
dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: "Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e- administracji i geoinformacji"- przekazano dotację dla Województwa
Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020;

zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku- zaplanowane środki na zakup
samochodu zostaną wydatkowane w II półroczu;

dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego
na wykonaniu klimatyzacji w budynku SPZOZ w Serocku- zaplanowane środki
na wykonanie klimatyzacji zostaną wydatkowane w II półroczu;

dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków- poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 13 przydomowych oczyszczalni
ścieków, budowa 4 z nich została dofinansowana zgodnie z uchwałą nr 1821XIX!20 12
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gminy Serock,
budowa pozostałych 9 przydomowych oczyszczalni ścieków została dofinansowana
zgodnie z Uchwałą nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.1O.2018r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 15/III/2018 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy
Serock;

dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy
proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock- poniesiono wydatki na dofinasowanie
wymiany 19 pieców, w tym 10 zgodnie w Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30.06.20141'., w sprawie określenia zasad dofinasowania wymiany
systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy i 9 pieców
zgodnie z uchwałą nr 537 ILI/20 18 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października
20 18r. zmienionej uchwałą nr 14/III/20 18 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania
służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie
Miasta i Gminy Serock;

dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie
dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, zadanie nie zostanie wykonane z winy
wykonawcy;

Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej
w ramach funduszu sołeckiego - Zadanie w większości zrealizowane - opracowano
dokumentację techniczną. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę;

Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach
funduszu sołeckiego - Zadanie w większości zrealizowane - opracowano dokumentację
techn.iczną. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę;

Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie
ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego - roboty montażowe zakończone.
Trwają odbiory techniczne;

Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej
w ramach funduszu sołeckiego - zadanie w trakcie realizacji;

Budowa punktów świetlnych w Jachraoce - oświetlenie drogi gminnej w ramach
funduszu sołeckiego - opracowano dokumentację techniczną rozliczenia w październiku;
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Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi
wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7 - zadanie w trakcie realizacji zgodnie
z harmonogramem; .

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka,
K. Wielkiego iSzczygielskiego - Wykonano i rozliczono roboty budowlane (ul. Chrobrego
i Szczygielskiego). W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna budowy
ul. K. Wielkiego;

Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin - Opracowana dokumentacja
techniczna;

Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Wstrzymano realizację zadania
w ramach PRl

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez

Z-cę Burmistrza, a także Panią Kierownik Referatu PRl, Komisja pozytywnie ocerua

dotychczasowe działania Urzędu mające na celu realizację zaplanowanych zadań

inwestycyjnych. Należy podkreślić, iż większość wydatków inwestycyjnych planowana jest

do realizacji w III i IV kwartale bieżącego roku. Wynika to w głównej mierze

z obowiązującej procedury dotyczącej realizacji zadań tj. rozstrzygnięcia przetargów, czasu

trwania realizacji inwestycji oraz dokonywanych odbiorów. Przedstawione dane dotyczące

realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych stanowią, zdaniem Komisji, doskonały

materiał obrazujący szerokie spektrum realizowanych w ciągu roku zadań oraz wysiłek osób

zaangażowanych w ich realizację.

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

Borkowski 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 l po odczytaniu
podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Sławomir Osiwała

2. Krzysztof Zakolski
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3.

4.

5.

Gabriela Książyk

Teresa Krzyczkowska

Wiesław Winnicki

Kierownik Referatu

Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Monika Glębocka- Sulima

:::::::::::~~:::... :::::::::::::: .
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Burmistrz
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