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PROTOKÓŁ Nr 15/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 03.09.2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

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

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Kontrola realizacji zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach".

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.
Ad. 2
Komisja omówiła przebieg kontroli zadania oraz sporządziła protokół z kontroli zadania „Modernizacja 
ul. Korfantego w Zdzieszowicach". Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 1.

IV. Podjęto następujące wnioski:
Komisja wniosków nie podejmowała.

V. Temat następnego posiedzenia:
Przygotowanie założeń do kontroli procedury i realizacji dofinansowania osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz związanych z 
demontażem elementów zawierających azbest.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie pracownika Urzędu odpowiedzialnego za realizację 
kontrolowanego zadania.

Termin następnego posiedzenia: 01 października 2015 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 3 września 2015 r.

1) Adamski Piotr -  Przewodniczący

2) Maruszewski Marian -  V-ce Przewodniczący

3) Kuska Jan

4) Wenio Stanisław

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja

i

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

z przeprowadzonej kontroli:

zadanie: „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach"

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz 
wizytację ul. Korfantego z oceną wykonanego zadania.

W 2014 roku dokonano wyłonienia projektanta do zadania „Modernizacja ul. Korfantego w 
Zdzieszowicach" z dwóch złożonych ofert wybrano biuro projektowe P.P.-U-H. „PK" Patryk Kawa 
(najniższa cena). W lutym 2015 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W budżecie gminy 
przewidziano środki w wysokości 955.680 z ł . Wpłynęło 11 ofert, wybrano firmę PWU BEST OPEBEL, 
która złożyła najkorzystniejszą ofertę zawierającą najniższą cenę i jednocześnie 60-cio miesięczną 
gwarancję. 12.03.2015 została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja ul. Korfantego 
w Zdzieszowicach" z terminem zakończenia przewidzianym na 15.06.2015 r. Nadzór nad realizacją 
zadania został w wyniku negocjacji cenowych zlecony firmie P.P.-U-H. „PK" Patryk Kawa.
Zgodnie z umową, która dopuszczała płatności cząstkowe za wykonane elementy zadania, wykonawca 
otrzymał zapłatę częściową w wysokości ok 184,5 tys., zł oraz resztę po dokonaniu odbioru 
całkowitego. Zatwierdzonym podwykonawcą w tym zadaniu była firma M+, która dostarczała masę 
mineralno - bitumiczną.

15.06.2015 wykonawca przekazał informację o zakończeniu robót. Odbiór zadania miał miejsce w 
dniu 22.06.2015 r.

Biorąc pod uwagę na bieżąco usuwane przez wykonawcę zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez 
Samorząd Korfantego -  Kościuszki, odbiór odbył się bez uwag komisji odbiorowej. W dniu 22.06.2015 
wykonawca złożył końcową fakturę na kwotę 306.325,94 zł.

II. Dokumenty źródłowe.

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 
kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.55c.2014.JG z dnia 21.07.2014 na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania.

2. Umowa Nr ZP.7013.01.55.2014 z dnia 24.04.2014 r. o wykonanie dokumentacji projektowej 
P.P.-U-H. „PK" Patryk Kawa.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budo

wę z dnia 31.10.2014 r.



5. Faktura VAT nr 0074/12/2014 z dnia 12.12.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 
p ro j e kto wo- koszto rysowej).

Zmówienie publiczne
1. Ogłoszenie o zamówieniu -  Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach nr w BZP:35395- 

2015; data zamieszczenia w BZP:02.02.2015
2. Oferta firmy "PLUSPOL BUDOWA" Robert Michnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna.
3. Oferta firmy P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika.
4. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM" Robert Białdyga.
5. Oferta firmy "HUCZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
6. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.
7. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+" Sp z o.o.
8. Oferta firmy Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka
9. Oferta firmy "STRABAG Infrastruktura Południe" Sp. z o.o.
10. Oferta firmy P.W.U. "BEST OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik
11. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX" Artur Czapla.
12. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o.
13. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2015r.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia 02.02.2015r.
16. Umowa nr 272.2/2015 z dnia 12.03.2015 na realizację zadania zawarta z P.W.U. "BEST OPE

BEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik.

Realizacja inwestycji
1. Umowa Nr 7013.01.05.2015 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru P.P.-U-H. „PK" Patryk 

Kawa.
2. Faktura VAT nr 12/06/2015 z dnia 29.06.2015 (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego).
3. Protokół z dnia 16.03.2015r. w sprawie przekazania placu budowy.
4. Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 29.05.2015r.
5. Faktura VAT nr 38/C/2015 z dnia 28.05.2015 r.
6. Zawiadomienie z dnia 15.06.2015 r. Firmy P.W.U. "BEST OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław 

Wójcik o zakończeniu budowy wraz z prośba o powołanie Komisji Odbiorowej.
7. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.06.2015 r.
8. Faktura VAT nr 51/C/2015 z dnia 22.06.2015r.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji Kierownika 
Referatu Pani Sabiny Kurdyna o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
a. w budżecie na 2015 rok przewidziano zadanie „Modernizacja ul. Korfantego w 

Zdzieszowicach" z zabezpieczeniem finansowania zadania,
b. Zadanie zostało wykonane w terminie -  dokonano płatności 30% zadania w I transzy i 

70% w drugiej transzy,
2. W wyniku wizytacji ul. Korfantego Komisja stwierdziła wykonanie zadania -  nie wniesiono 

żadnych uwag. Komisja nie wniosła również uwag do dokumentacji zadania.

IV. Wnioski

1. Komisja ustaliła, że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót 
nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez realizatorów zadania.



2. Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane terminowo -  pomimo krótkich terminów 
realizacji i konieczności realizacji uwag wniesionych przez samorząd.

3. Komisja pozytywnie opiniuje fakt ścisłej współpracy wykonawcy z przedstawicielami 
właściwego samorządu.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan ± .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:


