RADA MIEJSKA
w Z d z ie s z o w ic a c h

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

■ *.

0 3 - 06- 2016

Ilość załącznil
podpis....... i

PROTOKÓŁ Nr 29/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 2.06.2016 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.
Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
II

Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej" - sporządzenie protokołu kontroli.
3. Opracowanie „Planu pracy" i „Planu kontroli" - na II półrocze 2016 roku.

III.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja zapoznała się z pismem Pana Burmistrza IN.0012.01.01.2016.JG z dnia 9.05.2016 w sprawie
wniosków z kontroli zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku" - protokół 25/2016 z dnia
24.03.2016 r.
Ad. 2
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej". Protokół stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Komisja opracowała Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze
2016 roku. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Komisja opracowała Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze
2016 roku. Plan kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

IV.

Podjęto następujące wnioski:
Wnioski z całości przeprowadzonej kontroli zostały zapisane w Protokole kontroli.

V.

Temat następnego posiedzenia:
Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2015 rok.
Sporządzenie opinii i wniosku ws. wykonania budżetu.

VI.

Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji, Skarbnika Urzędu.

Termin następnego posiedzenia: 06 czerwca 2016 rok o godz.10.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy Członków Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ki

Załącznik nr 1 do protokołu nr 29/2016
Zdzieszowice, dnia 14.04.2016
28.04.2016
12.05.2016
02.06.2016

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli:

zadania: „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej"
I.

Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz
wizytację ulicy Krótkiej w Krępnej.
Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2015. Projekt zadania wykonała firma,
która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Firma ta prowadziła również nadzór inwestorski.
Ze względu na zakres, inwestycja ta nie wymagała pozwolenia (zadanie wykonano na podstawie
zgłoszenia).
Do realizacji zadania zgłosiły się trzy firmy - wybrano ofertę najtańszą.
Zadanie dotyczyło „ślepej" odnogi ul. Jasiońskiej o długości 155 m i szerokości ok. 3 - 4.5 m.
Zastosowano tu nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm i dolnych warstw: odsączającej,
tłuczniowej i podsypki grysowej. Jako obrzeża zastosowano krawężnik uliczny na podsypce
cementowej. Na łuku drogi ustawiono barierkę zabezpieczającą.
09.12.2015 wykonawca przekazał informację o zakończeniu robót. Odbiór zadania miał miejsce w
dniu 14.12.2015 r.
II.

Dokumenty źródłowe.
1. Dokumentacja projektowa.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty
30 000 euro nr IN.7013.01.36.2015.SK z dnia 27.05.2015 r. na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla danego zadania.
Umowa Nr IN.7013.01.36.2015 z dnia 09.06.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla realizacji zadania „ Budowa ul. Krótkiej w Krępnej".
Wykonawca projektu - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK" Patryk Kawa , ul.
Leśna 17A , 47-244 Lubieszów.
Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 15.09.2015 r.
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z
dnia 23.09.2015 r.
Faktura VAT nr 0016/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową).
Faktura VAT nr 0023/10/2015 z dnia 20.10.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).

2. Wyłonienie wykonawcy.
Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zapytanie ofertowe skierowano do:
Nr
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
oferty

Cena (brutto)
oferty

Data wpłynięcia
oferty

1

TRANS-KOP _KRĘPNA Norbert Kalla, ul. Stawowa
13, 47-330 Krępna

92.250,00 zł

30.10.2015 r.

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX" Artur
Czapla, ul. Katowicka 64,47-330 Zdzieszowice

112.777,89 zł

30.10.2015 r.

3

K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 ,4 7 200 Kędzierzyn-Koźle

4

Wodgaz Arkadiusz Kosentka , Aleksandra Kosentka
Sp. J. , ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma nie złożyła oferty ze względu na brak
wolnych mocy przerobowych
134.721,56 zł

30.10.2015 r.

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty
30 000 euro nr IN.7013.01.94.2015.SK z dnia 02.11.2015 r. na wykonanie zadania.
Umowa Nr IN.7013.01.94.2015 z dnia 06.11.2015 r. na wykonanie zadania zgodnie z ustalonym
zakresem.
Wykonawca zadania inwestycyjnego - TRANS-KOP _KRĘPNA Norbert Kalla , ul. Stawowa 1 3 ,4 7 330 Krępna
Zgłoszenie zakończenia prac w dniu 09.12.2015 r. i wyznaczenie terminu odbioru zadania.
Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 14.12.2015 r - odebrano bez uwag.
Faktura VAT nr 54/15 z dnia 21.12.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie zadania zgodnie z
umową)
3. Nadzór inwestorski.

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty
30 000 euro nr IN.7013.01.102.2015.SK z dnia 05.11.2015 r. na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru przy budowie ulicy Krótkiej w Krępnej.
2. Umowa Nr IN.7013.01.102.2015 z dnia 06.11.2015 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
dla zadania „ Budowa ul. Krótkiej w Krępnej".
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - Patryk Kawa z firmy Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowo-Handlowe „PK" Patryk Kawa, ul. Leśna 17A, 47-244 Lubieszów.
4. Faktura VAT nr 27/12/2015 z dnia 18.12.2015 r. (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową).
III.

Ustalenia Kontroli.
1.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji Inspektora Jacka
Grelewicza o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
a. w budżecie na 2015 rok wprowadzono zadanie „ Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej" z
zabezpieczeniem finansowania zadania,
b. Zadanie zostało wykonane w terminie - dokonano płatności 100% po wykonaniu i
odbiorze zadania oraz za wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowania funkcji
inspektora nadzoru - zgodnie z zawartymi umowami.

c.

Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony
formalnej i prawnej.
2. W trakcie wizytacji ul. Krótkiej stwierdzono pojawiające się uszkodzenia nowo ułożonej
nawierzchni:
a/ przy wlocie od ulicy Jasiońskiej na łukach drogi nastąpiło uszkodzenie (odkruszenie
wierzchniej części) krawężników ulicznych oraz kostek drogowych (prawdopodobnie
uszkodzenie to oraz wymienione w kolejnych punktach są efektem wjazdu dużych i ciężkich
samochodów ciężarowych np. śmieciarek),
b/ w kilku miejscach pierwszego odcinka widoczne jest niewielkie osiadanie kostek
drogowych,
c/ na drugim odcinku, w niektórych miejscach następuje osiadanie w miejscu kolein,
d/ niewłaściwe wykonanie wjazdu do posesji.
IV.

Wnioski
Komisja wnioskuje o powołanie Komisji Przeglądowej i dokonanie ponownego przeglądu
gwarancyjnego - w obecności przedstawiciela Rady Sołeckiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Podpisy Członków Komisji:
Maruszewski Marian
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Wenio Stanisław

Kuska Jan

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:
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