
Protokół 
z 38. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27.04.2006 r. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16o5 Przewodniczący Tadeusz Jankowski. 
Stwierdził quorum – obecnych 3 członków Komisji i odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.04.2006 r. 
4. Analiza i ocena zimowego utrzymania dróg. 
5. Sprawy różne. 
 

Ad. 2 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 3 za. 
Ad 3 
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 10.04.2006 r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie – 3 za. 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Jankowski poinformował, że na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej  zaprosił na dzisiejsze posiedzenie Komisji sołtysów z terenu gminy Halinów, 
albowiem chciał, by Komisja poznała ich opinię na temat przebiegu zimowego utrzymania 
dróg gminnych w 2005 roku w poszczególnych sołectwach. 
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie Janina Podstawka stwierdziła, że współpraca  
z sołtysami w przedmiotowym temacie układała się dobrze. Szczególnie aktywni byli sołtysi 
z: Okuniewa, Żwirówki, Długiej Kościelnej oraz Józefina. 
Następnie poinformowała, iż Urząd Miejski w Halinowie przekazał miejscowemu Zakładowi 
Komunalnemu 128,7 km dróg gminnych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 
2005/2006, czyli o 38,1 km. więcej niż w poprzednim okresie. 
Drogi I kolejności zimowego utrzymania stanowiły 25, 6 km.; wymagały zgarnięcia śniegu na  
całej szerokości oraz posypywania mieszanką piaskowo-solną. 
Drogi II kolejności zimowego utrzymania wynosiły 52,7 km. i wymagały odgarnięcia śniegu 
z pasa drogowego dla umożliwienia poruszania się mieszkańców oraz dojazdu służb 
miejskich.  
Drogi IV kolejności zimowego odśnieżania liczyły 16,9 km. i były odśnieżane po zgłoszeniu 
osób zainteresowanych. 
Po powyższej wypowiedzi na salę obrad przybył sołtys Józefina Józef Molak. 
P. Janina Podstawka kontynuowała sprawozdanie i poinformowała, że na zimowe utrzymanie 
dróg w okresie od 15.11.05 r. do 31.12.06r. zaplanowano 180.000,00 zł., - w tym:  
40.000,00 zł. na okres od 15.11.05r. do 31.12.05 r., które w całości wykorzystano;140.000,00 
zł. na 2006 r., z czego w miesiącach zimowych 2006 r. wykorzystano 84.626,26 zł. Na okres 
od 15 listopada 2006 r. do 31.12.2006 r. pozostało  więc 55.373 zł. 
W ramach prac zleconych - co wynikało z braku pełnego wyposażenia Zakładu w sprzęt 
specjalistyczny – m.in. brak solarki - odśnieżono łącznie 627,7 km dróg, a  posypano  
mieszanką piaskowo-solną  763,7 km.  
Wyżej wymienione prace od 15.XI.2005 r. do 31.12.2006 r. wykonywała firma Pana 
Zygmunta Wojtyńskiego  z Sulejówka, wybrana w ramach zamówienia z „wolnej ręki”, która 
zaproponowała koszt zimowego utrzymania 1 km. w wysokości 14,99 zł. brutto (druga oferta 
koszt ten określała na 28,00 zł.). 
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W okresie  od 01.01.2006 r. do 15.03.2006 r. czynności te wykonywała także  firma Pana 
Zygmunta Wojtyńskiego wybrana w drodze przetargu nieograniczonego w grudniu 2005 r., 
która zaproponowała koszt  zimowego utrzymania 1 km. w wysokości 9,97 zł. brutto. 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie P. Kazimierz Fiedorczuk – na prośbę 
Przewodniczącego Tadeusza Jankowskiego przedstawił koszty zimowego utrzymania dróg 
gminnych w poprzednim sezonie zimowym. Powiedział, w ubiegłym sezonie zimowym 
odśnieżaniem objęto 90,6 km dróg; w ramach przetargu zostało wybrane  SKR w Halinowie; 
całkowity koszt zimowego utrzymania dróg określono wówczas w wysokości 134.999,76 zł. 
Pan B.Szeląg - kierownik ds. technicznych i utrzymania dróg Zakładu Komunalnego 
oświadczył, że nie można porównywać kosztów zimowego utrzymania dróg poniesionych  
w omawianym okresie z okresem poprzednim, albowiem zimowe warunki pogodowe w tych 
latach były odmienne.  
W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny we własnym zakresie odśnieżył łącznie 
1.049,2 km dróg oraz  przeznaczył 108,00 mtg. na odśnieżanie placów, parkingów  
i chodników. 
Na posypywanie mieszanką piaskowo-solną skrzyżowań i dróg II kolejności zimowego 
utrzymania wykorzystano 116 mtg. 
Wywieziono 44 przyczepy ciągnikowe śniegu z ulic oraz parkingów w Halinowie. 
Usuwano śnieg z terenu pętli autobusowej w Hipolitowie oraz na dojściu do peronów 
kolejowych w Halinowie. 
Odśnieżono także plac pod lodowisko przy Zespole Szkół w Halinowie. 
Radna Lidia Simbierowicz zgłosiła, że zdarzało się, że drogi biegnące wokół lasu były 
posypywane mieszanką z użyciem soli, choć zgłaszała Wykonawcy, by tego nie robił. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Jankowski zwrócił się do sołtysa Józefina Józefa Molaka  
z prośbą o ocenę zimowego utrzymania dróg w jego sołectwie. 
P.J.Molak powiedział, że  odśnieżane było tylko skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego ze Stołeczną 
a ul. Stołeczna nie była odśnieżana. Również długo po opadach  nie odśnieżało się i nie 
posypywało drogi gruntowej biegnącej wzdłuż torów - równoległej do drogi kolejowej 
asfaltowej położonej z drugiej strony torów. Nie odśnieżano jednego z dwóch rozwidleń ulicy 
Szyszkowej w Józefinie. 
 P. B. Szeląg wyjaśnił, że ulicy Stołecznej nie odśnieżano, gdyż jest to droga powiatowa i 
zadanie to leży w gestii Powiatu. 
Wymieniona przez sołtysa J.Molaka droga gruntowa biegnąca wzdłuż torów kolejowych nie 
ma statusu drogi i leży w terenie będącym własnością kolei, lecz mimo tego po telefonicznym 
zgłoszeniu potrzeby jej odśnieżania dokonywano jej odśnieżania. 
Po zgłoszeniu potrzeby odśnieżania drugiego rozwidlenia ul. Szyszkowej było ono już 
systematycznie odśnieżane. 
Pan B. Szeląg podkreślił, że nie zdarzyło się, by dłużej niż w ciągu 24 godz. po zgłoszeniu, 
nie przystępowano do odśnieżenia dróg. 
T. Jankowski zapytał w jakiej formie prace zlecone były przez ZK nadzorowane, gdyż np. 
chodnik przy ul. Bema w Halinowie, biegnący od Cisia  do centrum miasta był odśnieżany,  
a dalej na ul. Dąbrowskiego w kierunku Józefina śnieg w ciągu całej zimy zalegał na 
chodniku uniemożliwiając przejście pieszym. Zaproponował, by śnieg odgarniany był na 
stronę przeciwną niż chodnik. Zgłosił, że aby uniknąć zalegania śniegu na chodniku przy  
ul.ul. Bema i  Dąbrowskiego należałoby odgarniasć śnieg na stronę nie posiadając chodnika.. 
W sprawie nadzorowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych  
P.B. Szeląg wyjaśnił, że prace te były przez niego nadzorowane w jego godzinach  pracy.  
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W kwestii tej współpracował również z P. K. Fiedorczykiem i odczytał z prowadzonego przez 
niego rejestru w jakich dniach i godzinach miały miejsce kontrole w terenie. 
Przewodniczący Komisji T. Jankowski zaproponował zgłaszać wszystkie uwagi w sprawie  
odśnieżania dróg gminnych po to, by problemy z nimi związane w następnych latach nie 
powtarzały się. 
Radny J. Jeziorski stwierdził, że bardzo często z winy operatora sprzęt odśnieżający był 
stosunkowo wysoko podniesiony i za szybko przejeżdżał w wyniku czego długo zalegały 
muldy na ul. Leśnej i Rynku w Okuniewie. Brak fachowości operatora sprzętu odśnieżającego 
potwierdził K. Fiedorczyk. 
To samo stwierdził Radny S. Wieczorek w Cisiu oraz dodał, że w zimie dróg się nie równa  i 
możnaby użyć równiarkę do zgarniania śniegu z dróg wiejskich. 
P.B. Szeląg wyjaśnił, że ZK nie posiada własnej równiarki, a koszt jej najęcia jest bardzo 
wysoki. Wzrosła znacznie cena za 1 godz. jej pracy – z 80,00 zł. do 105,00 zł. 
Radna L. Simbierowicz powiedziała, że dobrze by było, aby zaczynać odśnieżanie dróg 
gminnych nie o godz. 5 –tej rano lecz o 4-tej. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w  materiałach przedstawionych  przez ZK nie ma 
umów na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz rozliczeń 
poniesionych kosztów prac wykonanych we własnym zakresie i zleconych i zwrócił się do 
pracowników reprezentująch na Komisji ZK o ich dostarczenie. 
Radny S. Wieczorek zwrócił się do przedstawicieli ZK, by w ramach zadań własnych - 
zatroszczyli się o poprawę stanu nawierzchni parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego 
w Halinowie a Radna L. Simbierowicz zgłosiła, iż na rogu ul. Okuniewskiej i Warszarskiej  
w Długiej Szlacheckiej przewróciła się tablica informacyjna. 
Przewodniczący T. Jankowski , po wyczerpaniu pytań Członków Komisji – podziękował 
przedstawicielom ZK  za udział w posiedzeniu Komisji., a następnie poprosił o odczytanie 
notatek służbowych będących w posiadaniu P. K. Fiedorczyka, które zostały sporządzone  
w wyniku przeprowadzonych kontroli zimowego utrzymania dróg. Większość z nich miała 
charakter krytyczny. 
Z przedstawionego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Zakład Komunalny 
wynika, że z zaplanowanych na okres od 15 listopada 2005 r. do 15 marca 2006 r. 180.000 zł. 
wykorzystano 124.626, 00 zł. 
Mając na uwadze bardzo trudne warunki pogodowe w miesiącach zimowych 2006 r. Komisja 
uznała poczynione oszczędności  za bezzasadne. 
Podsumowując dyskusję w przedmiotowym temacie Komisja Rewizyjna, sformułowała 
następujący wniosek: 
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem przez P. 
Bohdana Szeląga kierownika ds. technicznych i utrzymania dróg Zakładu Komunalnego 
w Halinowie i dokumentacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg, będącą w 
posiadaniu P. Kazimierza Fiedorczyka insp. ds. gospodarki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Halinowie jednogłośnie negatywnie oceniła zimowe utrzymanie w okresie 
sprawozdawczym dróg gminnych (4 za, 0-przec., 0 – wstrz.). 
Ad.5  Członkowie Komisji w tym punkcie nie podjęli żadnych tematów i Przewodniczący 
Komisji T. Jankowski o godz. 1905 zakończył posiedzenie Komisji.   
            
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
            /-/ Tadeusz Jankowski 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


