
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ Nr 31/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 8.07.2016 r.

r a d a  m i e j s k a
w ZdzieszowicachObradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
*pł. i I -07- 2016
Ilość załączników  
podpis.................

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Przygotowanie założeń do Kontroli zadania „Rewitalizacja parku miejskiego".

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja nie rozpatrywała spraw bieżących.
Ad. 2
Komisja omówiła zakres wykonanego zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego". Informacji 
udzielał Burmistrz -  Pan Artur Gasz. Po zapoznaniu się z tematyką Komisja opracowała założenia do 
kontroli (załącznik nr 1 do Protokołu).

IV. Podjęto następujące wnioski:
Komisja wniosków nie podejmowała.

V. Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania „Rewitalizacja parku miejskiego" Zapoznanie się z wynikami kontroli RIO.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji, Pana Burmistrza.

Termin następnego posiedzenia: 25 sierpnia 2016 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wenio Stanisław

Kuska Jan

Maruszewski Marian



Załącznik nr 1

Założenia do kontroli zadania 
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach

Zadanie polegało na zmianie w zagospodarowaniu terenu związane z uporządkowaniem elementów małej 
architektury, remontem istniejących oraz montażem nowych dla podniesienia atrakcyjności Parku 
Miejskiego w Zdzieszowicach. Zadanie było realizowane w dwóch kolejnych latach.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
rok 2015

>- mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni w ilości łącznej 89 sztuk, 
wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem zagospodarowania zieleni, 
rozbiórka istniejących elementów betonowych, fundamentów, słupów itp.,

>■  budowa nowych ścieżek z kostki betonowej na powierzchni 592 m2, 
montaż nowych ławek -1 6  sztuk, 
montaż nowych koszy ulicznych -  33 sztuki,

>■  montaż stojaków rowerowych -  20 sztuk.

rok 2016

>• rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek z mieszanek mineralno-bitumicznych, elementów betonowych, 
słupów oświetleniowych itp.,
>■  budowę nowych ścieżek z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 293 m2,
>■  budowę nowych ścieżek z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 1.765 m2, 

montaż nowych ławek -  8 sztuk,
>■  wykonanie nawierzchni z piasku na terenie boiska do siatkówki plażowej -1 6 2  m2,
^  montaż nowych konstrukcji koszy na boisku do koszykówki oraz słupków na boisku do siatkówki i 
siatkówki plażowej,
>■  wykonanie przyłącza wodociągowego o śr 32 mm PE 80 -1 5 0  m,
>- wykonanie barierek (poręczy) schodów zewnętrznych -1 4  m.

Część zadania realizowana w 2015 roku była już kontrolowana szczegółowo przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Opolu, w związku z tym Komisja zdecydowała, że zapozna się z wynikami kontroli 
prowadzonej przez RIO oraz skontroluje część zadania realizowaną w 2016 roku.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 8 lipca 2016 r.

1) Adamski Piotr -  Przewodniczący

2) Maruszewski Marian -  V-ce Przewodniczący

3) Kuska Jan

4) Wenio Stanisław

\

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja

2z. .....

Podpis


