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PROTOKÓŁ Nr 7/ 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 09.04.2015 r.
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 drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej".

III.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Omówienie i zajęcie stanowiska ws. Pisma Pana Jana Płonki skierowanym do Komisji Budżetowej.
Biorąc pod uwagę datę sprawy (2009 rok) oraz zmiany organizacyjne jakie od tego czasu miały
miejsce, proponujemy nie rozpatrywać sprawy.
Ad. 2
W ramach posiedzenia, Komisja zapoznała się z dokumentacją i informacją przedstawioną przez V-ce
Burmistrza Pana Artura Gasza.
W 2014 roku w budżecie przewidziano zadanie zawierające remont drogi i oświetlenia na ulicy
Jagodowej. Na to zadanie był już wykonany projekt w 2008 roku, który już uległ dezaktualizacji i w
związku z tym w pierwszym rzędzie wysłano zaproszenia do składania ofert do dwóch podmiotów.
Do aktualizacji projektu wybrano firmę PK z Lubieszowa (niższa cena) - z terminem realizacji zadania
do końca maja 2014. Płatność podzielona na dwie części: 70% i 30%.
7.07.2014 ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Wpłynęło 5 ofert (1 odrzucono), wybrano
najtańszą ofertę M+. Umowę podpisano 13.08.2014-termin wykonania do końca września'14.
Zapytanie do trzech inspektorów nadzoru, najniższą cenę przedstawił projektant który zaktualizował
projekt - firma PK Lubieszów. Płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dokonana po
zakończeniu i odbiorze zadania.
18.08 - przekazanie placu budowy. Cząstkowa płatność (zgodnie z umową) za prace wykonane w
okresie miesiąca sierpnia.
30.09.2014 wykonawca zgłosił zadanie do odbioru, odbiór nastąpił 3.10.2015.
Wykonawca udzielił gwarancji 36 miesięcy na wykonane zadanie. W ramach zadania została
wykonana cała podziemna infrastruktura.
Powyższe zadanie w 2013 roku zgłoszone zostało do tzw. Schetynówki. Pozytywne rozpatrzenie
wniosku i pozytywna ocena realizacji zadania spowodowała refundację 50% KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH ZADANIA.

IV.

Podjęto następujące wnioski:
Komisja wniosków nie podejmowała.

V.

Temat następnego posiedzenia:
Dalszy ciąg kontroli zadania „Budowa drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej". Posiedzenie wyjazdowe wizja lokalna zadania.

VI.

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

Termin następnego posiedzenia: 23 kwietnia 2015 rok.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 9 kwietnia 2015r.

1) Adamski Piotr - Przewodniczący
2) Maruszewski Marian - V-ce Przewodniczący
3) Kuska Jan
4) Wenio Stanisław

Osoby zaproszone:
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