
Protokdl nr 712017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 paidziernika 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni- 
Stanislaw Krzyczkowski i Slawomir Osiwda; lista obecnolci- zalqcznik nr I), co stanowi 
quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rbwniez: 
Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku (OPS) Anna Orlowska, Sekretarz Miasta 
i Grniny Serock Tadeusz Kanownik, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
(CKiCz) Tomasz Gesikowski, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) 
Marek Bqbolski oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
(RMP) Rafal Karpiriski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1. Odczytanie protokoh z kontroli dzialalnoSci Gminnego Zespolu Swietlic 
~rodowiskowych oraz realizacji rzqdowego programu ,,Rodzina 500+" za 2016r. 

2. Odczytanie protokoh z kontroli dzialalnoSci Centrum Kultury i Czytelnictwa za 201 6r. 
w zakresie czytelnictwa. 

3. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa lqcmika przy Szkole 
Podstawowej w Jadwisinie: 
a) Przyjqty tryb udzielenia zam6wienia publicmego na przedmiotowe zadanie i forma 

zastosowane procedury (od wszczecia postepowania do rozstrzygniqcia). 
b) Realizacja zadania (od podpisania umowy z wykonawcq po odbi6r koficowy rob6t). 
c) Koszt realizacj i zadania. 
d) Uzyskane efekty infrastrukturalne i spoleczne. 

4. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Odczytanie protokoh z kontroli dzialalnolci Gminnego Zespolu Swietlic 
~rodowiskowych oraz realizacji rzqdowego programu ,,Rodzina 500+" za 2016r. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala protok6l z kontroli (zalqcznik nr 3). 

Po naniesieniu zgloszonych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjela i podpisala protok61 
z kontroli dzialalnoSci Gminnego Zespolu Swietlic ~rodowiskowych oraz realizacji rqdowego 
programu ,,Rodzina 500+" za 201 6r. 

(Nu posiedzenie Komisji przybyl radny SIawomir Osiwala). 



2. 
Odczytanie protokolu z kontroli dzialalnofici Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2016r. 
w zakresie czytelnictwa 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Ode-a protokbl z kontroli (zalqcznik nr 4). 

Radny Shwomir Osiwaia 
,,W protokole jest zapis, i e  wydatki stanowily kwotq 225.592,24zl. Mamy podane, iz wydatki 
z w i p n e  z upowszechnianiem czytelnictwa wyniosly 46.527,96zl, w tym spotkania autorskie- 
10.328,20zi. Natomiast w dalszej czeSci protokolu mamy napisane, ze w ramach dzialalnoSci 
zwipne j  z upowszechnianiem czytelnictwa odbyly siq 3 prelekcje, 4 spotkania w ramach XI1 
Og6lnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 8 spotkah autorskich oraz 2 imprezy wsp6ltowarzysqce. 
Czy marn rozumieC, ze kwota jakq wydatkowano na te wszystkie przedsiewziqcia to kwota 
10.328,2021. Uwaiam, i e  przy kaidym przedsiqwziqciu powinniSmy zawrzeC kwotq 
wydatkowanzj na dane przedsiqwziqcie." 

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski 
,,Uwa&m, Be w punkcie- wydatki zwiqzane z upowszechnianiem czytelnictwa moina dopisd, 
iz spotkania autorskie, prelekcje, spotkania w ramach XI1 Og6lnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
oraz imprezy wsp6ltowarzysiqce wyniosly lqcznie kwotq 10.328,20zl." 

Po naniesieniu zg~oszonych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjqla i podpisala protok6l 
z kontroli dzialalnoSci Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2016r. w zakresie czytelnictwa. 

3. 
Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa Iqcznika przy Szkole Podstawowej 
w Jadwisnie 

Przedposiedzeniem komisji czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali sig z zakresem inwestycji, 
dokonujqc wizji lqcznika w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski 
,,Postqpowanie przetargowe na wyb6r wykonawcy robot budowlanych bylo prowadzone 
w formie przetargu nieograniczonego. Ogloszenie o wszczqciu postepowania u k d o  siq 
w dniu 5 paidziernika 2015r. z wyznaczonym terminem skladania ofert i otwarcia na dzien 
23 paidziernika 2015r. Do uplywu terminu skladania ofert wplynqko 5 ofert. RozbieinoSC 
cenowa wahda siq od 2.097.998,70~1 do 2.681.400,OOzl. Jako kryteria oceny ofert wskazano 
cenq- 95% i termin realizacji- 5%. 
Wyb6r ofert zostal dokonany w dniu 29 paidziernika 201%. Oferta, kt6rej udzielono 
zam6wienia to oferta firmy Przedsiqbiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, 
ul. Denisiewicza 10,07-410 Ostrolqka. Byla to oferta z najnizszq cenq - 2.097.998,70zl. 
Jezeli chodzi o postqpowanie przetargowe, nie bylo iadnych protestbw, odwolaii oraz 
szczeg6lnych uzupelnien. 
Umowa z firmq, kt6rej udzielono zamowienia, zostala podpisana 4 listopada 201 5r. W urnowie 
zostal- okreSlony termin rozpoczqcia budowy na 4 listopada 20 15r. z terminem zakonczenia do 
3 1 lipca 20 1 7r. 
Realizacja inwestycji przechodzila zgodnie z planem, w 2016r. nawet wyprzedzaligmy 
harmonogram prac. Z firmq wsp6lpracowdo siq bardzo dobrze. ZakonczyliSmy zadanie 
3 1 lipca 20 17r., gdzie wykonawca zglosil gotowoSC do odbioru inwestycji. W dniu 8 sierpnia 






