
RADA MIEJSKA 
w ZdzieszowicachRada Miejska 

w Zdzieszowicach

Ilość sałączników
Protokół Nr 42/2012

podpis’

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

odbytego w dniu 05.12.2012 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

I Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II Program posiedzenia: Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej -  sporządzenie
protokołu z kontroli.

Sporządzenie planu pracy i planu kontroli na I półrocze 2013 r.
III. Sprawy bieżące.

IV. Przebieg posiedzenia:

Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania inwestycyjnego 

„Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”. Protokół stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. Komisja sporządziła plan pracy i plan kontroli na I półrocze 2013 r.

Sprawy bieżące:

Komisja zapoznała się z pismem FEP -  0003/06/2012 z dnia 22.11.2012 r. Ostateczne wnioski 

w tym temacie zostaną podjęte po otrzymaniu odpowiedzi od zarządcy wałów 

przeciwpowodziowych, co do statusu działki 718/2, stanowiącej drogę dojazdową do pól.

V. Podjęto następujące wnioski:

Wnioski zapisane w protokole z kontroli..

VI. Temat następnego posiedzenia:

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

VII. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja jest w posiadaniu materiałów.



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

09 styczeń 15.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

Adamski Piotr 

Klama Jerzy 

Labisz Brygida 

Wenio Stanisław



PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 10.10.2012 r.
05.12.2012 r.

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH 

z przeprowadzonej kontroli zadania:
„Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”

I. Przebie2 kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski w 

Zdzieszowicach, oraz uwagi Komisji z wykonania przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe zadania inwestycyineso:

..Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro nr IZP.7011.5c.201 l.BC z dnia 21.02.201 lr.

2. Umowa nr 2/2011/5 z z dnia 23.02.201 lr. o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta
z Biurem Projektowym „ECO-UNIT” Opole.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 30.06.201 lr.
4. Faktura VAT nr 05/06/2011 z dnia 30.06.201 lr. (70% wynagrodzenia)
5. Faktura VAT nr 02/08/2011 z dnia 24.08.201 lr. (30% wynagrodzenia)

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro nr IZP.7011.22c.201 l.JG  z dnia 07.10.201 lr.

2. Umowa nr 3/10/201 l/22z z dnia 10.10.201 lr. na wykonanie zadania zawarta z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIX” Januszkowice.

3. Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego z dnia 29.11.201 lr.
4. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 30.11.201 lr.
5. Faktura VAT nrFY  72/2011 z dnia 01.12.201 lr.

III. Ustalenia Komisji:

1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość 

robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.

2. Komisja stwierdziła że roboty zostały wykonane terminowo, stosownie do zawartej

Dokumentacja projektowa

Realizacja inwestycji

umowy.



3. Komisja stwierdziła że Inspektorem Nadzoru wykonanych robót był Pan Jacek Grelewicz -  

Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w 

Zdzieszowicach. Funkcję wykonywał bez dodatkowego wynagrodzenia.

IV, Wnioski

1. Komisja wnioskuje, by wzorem kontrolowanego zadania, w miarę posiadanych uprawnień, 

funkcje inspektora nadzoru pełnili pracownicy urzędu ,w ramach wykonywanej pracy 

zawodowej, pod warunkiem że nie zdezorganizuje to pracy referatu.

2. Komisja potwierdza zasadność przeprowadzonej inwestycji i osiągnięte efekty w postaci 

odprowadzenia wód gruntowych , a tym samym odwodnienia stale podmokłych piwnic 

budynków położonych przy ulicy Skrajnej w Zdzieszowicach.

Komisja Rewizyjna:

2. Członkowie : Piotr Adamski

1. Przewodniczący : Werner Mulorz

Brygida Labisz

Jerzy Klama

Stanisław Wenio

Stanowisko Burmistrza Zdziesz


