
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ Nr 27/ 2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 28.04.2016 r.

RADA M I E J S K A
w Zdzłeszowieteh

»pt 2 9 -04- 2016
Ilość załąą  
podpis

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

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

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej".

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.
Ad. 2
Komisja wysłuchała informacji i wyjaśnień Inspektora Pana Jacka Grelewicza w temacie 
kontrolowanego zadania „Budowa 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.

Kontrolowano dokumentację:

Dokumentacja projektowa
Wykonawca projektu -  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK" Patryk Kawa ,ul. Leśna 
17A , 47-244 Lubieszów.

1. 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.

2. Umowa Nr IN.7013.01.36.2015 z dnia 09.06.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla realizacji zadania „ Budowa ul. Krótkiej w Krępnej".

3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 15.09.2015 r.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 

23.09.2015 r.
5. Faktura VAT nr 0016/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową).
6. Faktura VAT nr 0023/10/2015 z dnia 20.10.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).



Dokumentacja wykonawcza
Wykonawca zadania inwestycyjnego - TRANS-KOP KRĘPNA Norbert Kalla, ul. Stawowa 13, 47-330 Krępna

1. 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.

2. Umowa Nr IN.7013.01.94.2015 z dnia 06.11.2015 r. na wykonanie zadania zgodnie z ustalonym 
zakresem.

3. Zgłoszenie zakończenia prac w dniu 09.12.2015 r. i wyznaczenie terminu odbioru zadania.
4. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 14.12.2015 r -  odebrano bez uwag.
5. Faktura VAT nr 54/15 z dnia 21.12.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie zadania zgodnie z umową)

Nadzór inwestorski
Inspektor nadzoru inwestorskiego -  Patryk Kawa z firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe 
„PK" Patryk Kawa, ul. Leśna 17A , 47-244 Lubieszów.

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. Faktura VAT nr 27/12/2015 z dnia 18.12.2015 r. (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową).

IV. Podjęto następujące wnioski:
Komisja nie podejmowała wniosków.

V. Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej" -  wizytacja w terenie.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja prosi o obecność przedstawiciela Urzędu oraz przedstawiciela samorządu (Sołtysa Krępnej).

Termin następnego posiedzenia: 12 maja 2016 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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Kuska Jan
/


