
Protokol n r  812017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2017r. 

Posiedienie Komisji odbylo sig w Urzfdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godi. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i ooinformowata. ie  w wosiedzeniu Komisii b i e m  udziat 6 radnvch (lista obecnolci- zalacznik " \ 

nr  I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja mote obradowat. W posiedzeniu Komisji brat 
r6wniez udzial Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacii Inwestycii (PRI) Marek - - 
Bqbolski (lista obecnolci- zalqnnik n r  2j.- 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawita nastepujqcy p o q d e k  posiedzenia: 

I. Odczytanie protokolu z kontroli realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa tqcznika 
przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. 

2. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 
3. Sprawy rbine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono eadnych uwag. P o q d e k  
zostat przyjety bez uwag. 

1. 
Odczytanie protokolu z kontroli realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa lqcznika przy 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytata protok6t z kontroli (zatqcznik nr 3). 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Czy rozbudowa szkoty ma jeszcze jakis zapas lokalowy czy tylko zabezpiecza bieiqce 
potrzeby szkoly?" 

Kierownik Referatu PRI Marek B~bolsk i  
,,Budynek szkbiy na dzieh dzisiejszi nie ma moiliwoici dalszej rozbudowy, czyli to co zostalo 
wybudowane w tej chwili to wszystko co jesteimy w stanie wykonaC. Czy zabezpiecza biezqce 
czy przyszle potrzeby szkoty? N; to pytanie nie odpowiem, poniewai nieznam iotrzeb szkoiy. 
Na dzien dzisiejszy zapewnia to, czego szkda potrzebowata, czyli chodzito glownie 
o zabezpieczenie bezpiecznego polqczenia stdowki ze szkoiq pod dachem oraz zabezpieczenie 
sal przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Dlaczego nie ma motliwoSci dalszej rozbudowy szkoly?" 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski 
,,Jedyna mozliwosC do rozbudowa szkoly w gore. Jest plan dalszej rozbudowy szkoty poprzez 
dobudowe sali gimnastycznej. 



JeSli chodzi o rozbudowe jakiejkolwiek szkoty na terenie gminy, trzeba patrzed na to pod kqtem 
terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warunkujq pewne rzeczy, m.in. 
powierzchnie biologicznie czynnq, sq okreilone media itd. Budowa tqcznika w Szkole 
Podstawowej w Jadwisinie wymagala przebudowy linii Sredniego napiecia, przebudowy 
wodociqgu, przebudowy linii kablowej." 

Radny Stanistaw Krzyczkowski 
,,Jestem zdania, i e  skoro tego rodzaju inwestycje poclqgajq za sobq wiele dodatkowych rzeczy 
zwiqzanych z infrastrukturq, o kt6rych m6wil Pan Kierownik, ieby rozbudowywad obiekty 
szkolne z pewnym zapasem lokalowym. Jest takie samo podejScie do zadania, jeSli buduje sie 
5 czy 7 klas, to jest praktycznie ta sama robota. Wszystkie procedury sq przeprowadzone raz 
a chcqc rozbudowad obiekt kolejny raz, wchodzimy znowu na Sciezkq procedury, uzyskiwania 
pozwoleli itd." 

Kierownik Referatu PRZ Marek Bqbolski 
,,Nie znam struktur szkolnych, ale wydaje mi siq, ze w przypadku zabezpieczenia warunkow 
lokalowych w szkolach, w jednym roku bedziemy mieli braki, natomiast w kolejnym roku 
bedziemy mieli nadwyiki. Ciqzko jest to okreSlid." 

Radny Slowomir Osiwata 
,,Mamy podany w protokole termin skladania ofert, sq okreSlone warunki do wylonienia 
wykonawcy. Nie ma podane jaki by1 termin realizacji zadania." 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski 
,,Jest w protokole wskazany termin realizacji zadania: od 4 listopada 2015r. do 3 1 lipca 2017r." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W treici protokolu jest wyszczeg6lnionych 11 punktbw, kt6re okreilajq zakres zadania. JeSli 
przedmiotem zam6wienia jest 11 punkt6w wskazanych w protokole, to we wnioskach Komisji 
powinno byd odniesienie do tych 11 punktow." 

Kierownik Referatu PRlMarek Bqbolski 
,,Punt 1 okreilajqcy zakres zamowienia rozszerzylbym o zapis zawarty we wnioskach Komisji 
w brzmieniu: ,, naparlerze dwie sale oddzialuprzedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 101, 
kazda z zapleczem socjalnym i sanitarnym, szatniq, pomieszczenie socjalne dla pracownikdw, 
toaleiy, magazyn, pomieszczenie porzqdkowe oraz Ioalety dla uczniow korzystajqcych ze 
stoldwki i Swietlicy; na piqtrze lqcznika gabinet dyrektora, sekretariat oraz toalery - dla 
personelu oraz dla osdb niepelnospravvnych ". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,We wnioskach Komisji dopisalbym zdanie, ze wszystkie przedsiewziecia w ramach 
przedmiotowego zadania zostaty zrealizowane w pelni." 

Po naniesieniu zgloszonych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjela i podpisata protokbl 
z kontroli realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa lqcmika przy Szkole Podstawowej 
w Jadwisinie. 

(Posiedzenie komisji opuicil radny Mariusz Rositiski). 






