KR.0012.25.2020
Protokół nr 57/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w
4 listopada 2020 r.

dniu

Obecni członkowie komisji:
1. Rosłon Jacek – Przewodniczący Komisji
2. Antosiewicz Adrian
3. Dominiak Maria
4. Jaworska Dorota
5. Kędzierski Janusz
6. Kowalski Sławomir
7. Rutkowska Małgorzata
8. Sowidzki Marcin
9. Szelenbaum Zbigniew
Temat: kontrola bezpieczeństwa na gminnych placach zabaw – c.d.
Zespół Kontrolny zebrał wszystkie swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie, które zgromadził
podczas odbywanej kontroli. Materiał ten został zawarty w sporządzonym przez zespół
protokole pokontrolnym nr 3/20.
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej podsumowując materiał kontrolny zaleca i wnioskuje o
poniższe:
1) Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wymienionych w pkt V protokołu kontrolnego.
Sugerowane naprawy powinny być dokonywane na bieżąco.
2) Regularne przycinanie gałęzi i krzaków znajdujących się na terenach placów zabaw.
3) Sukcesywną wymianę piaszczystych nawierzchni na nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw
usytuowanych na terenie gminnych placówek oświatowych – Zdaniem zespołu należałoby
priorytetowo zacząć od placów zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Mazowieckim i Szkole
Podstawowej w Płochocinie i wykonać to w roku budżetowym 2021 r.
4) Wyłączenie z administrowania przez Gminę placów zabaw na terenach placówek oświatowych,
które nie są użytkowane poza godzinami pracy placówek, z jednoczesnym wyznaczeniem
dyrektorów ww. placówek jako osób odpowiedzialnych za ich stan techniczny.
5) Zaprzestanie wyposażania gminnych placów zabaw w zabawki/urządzenia wykonane z drewna.
6) Wyodrębnienie (na terenach wiejskich) z funduszu sołeckiego środków na bieżące naprawy i
konserwacje zabawek/urządzeń na placach zabaw i placach rekreacyjnych.
7) Powierzenie bieżącego i doraźnego nadzoru stanu technicznego i wizualnego placów zabaw wsi i
osiedli właściwym sołtysom i przewodniczącym osiedli.
8) Umieszczenie na tablicach z regulaminem tabliczki z informacją (telefon i mail do WIiR), gdzie
można kierować informacje o ewentualnych uszkodzeniach powstałych na placach zabaw.
9) Coroczne umieszczenie w budżecie gminy zadania z zabezpieczeniem środków finansowych na
modernizacje placów zabaw.
10) Wykonywanie okresowych przeglądów wczesną wiosną tak, aby usunięcie nieprawidłowości
nastąpiło do okresu letniego, w którym w sposób szczególny place zabaw powinny być w pełni
funkcjonalne i bezpieczne.
11) Wprowadzenie do budżetu Gminy na rok 2021 środków na modernizacje gminnych placów zabaw.

12) Umieszczenie na terenie placu zabaw w Ołtarzewie Wsi tabliczki z informacją o parkowaniu tylko
dla użytkowników placu zabaw i sukcesywne egzekwowanie tego przez Straż Miejską.
13) Dostarczenie wyciągu za 2020 rok ze środków z FS przeznaczonych i wykorzystanych na
konserwacje, naprawy i inwestycje dotyczące placów zabaw.

Zespół oczekuje pisemnej informacji o realizacji zaleceń z przeprowadzonej kontroli i sposobie
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości do końca roku 2020 i przedstawienia stosownego raportu
do Biura Rady do 15 stycznia 2021.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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