
Protokc51 n r  412018 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzedzie Miasfa i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Pocrqrek posiedzenia o godz. 11.00. 

Posiedzenie Komisji ohvorzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, te w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych (lista obecnokci- zalqcznik n r  1). W 
posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniet Sekretarz Tadeusz Kanownik, Dyrektor Miejsko Gmimego 
Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Prawnego i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafat Karpihski (lista obecnoSci- zal4unik 
o r  2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I .  Kontrola realizacji konserwacji i utrzymania dr6g gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock. 

2. Rozpatrzenie pisma z dnia 31 lipca 2018 dotycqcego procedur umarzania i draczania spiaty 
naletnoici podatkowych oraz wybom wykonawc6w prac budowlanych na terenie gminy Miasto 
i Gminy Serock 

3. Sprawy rotne. 

Do przedstawionego p o p d k u  posiedzenia Komisji nie zgloszono uwag. 

1. 
Kontrola realizacji konserwacji i utnymania drbg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock. 

Komisja Rewizyjna dokonala objazdu drdg no terenie gminy. 

Rarlny S/owornir Osiwala 
Jaki nlielis~ny budiet na rok 2018 na utrzymanie i bieti)ce remonty drog? 

Dyrekror MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,JeSli chodzi o r6wnanie i twirowanie dr6g mieliimy 253 tys. zl, i zwiekszyliimy o 50%. 
ZrealizowaliSmy to w 90 %. Zostalo nam okdo 30 tys. zl. JePli chodzi o pielqgnacje zieleni mielikmy 
niecale 57 tys. zl i wykorzystaliimy w 90%, zostawiliimy Srodki na prace w Zegrm na usunivie 
kilkunastu drzew, na kt6re jest j u l  decyzja, natomiast chcemy to uobiC po zakonczeniu okresu 
legowego, jesieniq. Naprawa drog o nawierzchni bitumicznej, w budtecie zaplanowane bylo 101 tys. zl. 
i zostalo nam okolo 16 tys. zl. czyli rowniez blisko 90% wykorzystania. Roboty cqstkowe, remonty 
chodnikow, budtet 59 tys. zl, wykorzystano prawie 40 tys. zl czyli r6wniet prawie 90%. 
Na mechaniczne zamiatanie drog Srodki wykorzystane praktycznie w loo%, z 50 tys. zl, wydano 49 tys. 
zl. Zamiatanie dotyczylo rowniez drog powiatowych. Oznakowanie poziome dr6g budtet 94 tys. zl, 
wydano 64 tys. zl. okolo 80% wykorzystano. Moina powiedziek ie na chwilq obecna budtet jest 
zrealizowany zostawione q Srodki rezerwowe jeili cos by siq wydarzyto. WiqkszoSC prac zostalo 
wykonane w okresie wiosennym i letnim, natomiast pewna rezerwq zawsze musimy mieC". 



Radny Slawomir Osiwala 
,,Prosilbym o pielqgnacjq zieleni w Zegrzu, jest tam klomb, kt6ry naleialoby podciqi. A takze zielen 
przy parkingach". 

Dyrekfor MGZGK Miroslaw Smufkiewicz 
,,Jesieniq wykonamy te prace. Musimy poczekad, na odpowiedniq temperature" 

Radny Sfanislaw Knyetkowski 
,,Czy pieniqdze, ktore poszly na drogi lokalne to liczone q razem z funduszem soleckim?" 

Dyrekfor MGZGK Miroshw Smufkiewicz 
,,Nie. Z funduszu sdeckiego bylo pmznaczone na drogi 72 tys, zt. i bylo to rozlicznne przez Referat 
Inwestycji". 

Radny Sfanislaw Kqyczkowski 
,Jaki byl calkowity koszt zrobienia drogi w Szadkach?" 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz 
,,Droga Szadki- Wola Kietpihska, z funduszu sdeckiego byto 18 tys. zl. Nie mam teraz informacji 
natomiast ile wyniosla ca4oSC inwestycji". 

Dyrektor MGZGK Miroshw Smufkiewicz 
,,Przykladowe ceny jakie wykonawcy oferujq, rownanie i profilowanie 77 zl za 100 merow bie?.qcycli. 
mechaniczna naprawa nawierzchni gruntowej destmktem asfaltowytn o grubosci 8 cm. Szerokosci 
4 metry z rownaniem, profilowaniem drogi, oraz zagqszczeniem walcem samojezdnym- 3.400 zl. za I00 
metrow, czyli za I kilometr tj. 34 tys. 21." 

Przewodniczqca Kombji Jolanfa Kaczmarska 
,,Czy duio jest dr6g zg4oszonych do poprawy, a ktore nie zostanq w tym roku zrobione?" 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smufkiewicz 
,,Wszystkie wnioski sq realizowane, s4 jeszcze 3 lub 4 ulice gdzie trzeba cos zrobid. Natomiast my 
realizujqc takie dmgi z reguly nie robimy jej gruntownie, dobieramy technologiq do potrzeb. Bardzo 
duie koszty sq sprowadzenia kruszywa". 

Przewodniczqca Komisji Jolanfa Kaczmarska 
,,Ale jak siq wykona droge porqdnie to wystarczy na wiele lat, bez napraw". 

Dyrekfor MGZGK Miroslaw Smufkiewicz 
,,Nie maw tym momencie dr6g kt6re bylyby nieprzejezdne. W okresie wioselinym zdarzajq siy takie 
sytuacje. Np, w Gutach gdzie NadleSnictwo prowadzilo prace i zniszczylo drogq. Natomiast tam gdzie 
sq mieszkaricy to wszystko siq trzyma, mote by6 ta nawierzchnia nierowna, nie ma jednak sytuacji, ze 
kt06 utknie na drodze i nie m o k  wyjechat, czy nie moie dojechaC Smieciarka, takie sytuacje siq nie 
zdarzajq". 

Radny Sfanislaw Kr~czkowski 
,,Czy NadleSnichvo odhvorzylo tq droge w Gutach?" 

Dyrektor MGZGK Miroslaw Smufkiewicz 
,,Nie do ko6ca, my vobiliimy cqSd,. Jest troche pmpychanka, nie chcq wziqd, winy za to zniszczenie. 
My  musieliSmy doprowadzit tq drogq do stanu pmjezdnego, nie moiemy powiedzied mieszkalicom, 
ie czekamy ai NadleSnictwo naprawi tq drogq". 








