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PROTOKOŁ Nr 53/ 2017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 28.09.2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

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

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Cd. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej".

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.
Ad. 2
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej". Protokół 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV. Podjęto następujące wnioski:
Komisji wniosków nie podejmowała. Wnioski dotyczące kontroli zadania „Modernizacja części ul. 
Bocznej w Żyrowej" zawarto w Protokole kontroli.

V. Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w 
Zdzieszowicach". Opracowanie założeń kontroli.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie przedstawiciela referatu.

Termin następnego posiedzenia: 12 października 2017 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Kortftejl Rewizyjnej

Mikitiuk Witold



Załącznik nr 1 do protokołu nr 53/2017

Zdzieszowice, dnia 06.07.2017
24.08.2017
07.09.2017
28.09.2017

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

z przeprowadzonej kontroli:

zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej"

Przedmiotem zadania była modernizacja ulicy Bocznej w Żyrowej.

Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz 
sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji ulicy Bocznej w Żyrowej.
W budżecie na 2015 rok przewidziano rozpoczęcie i realizację zadania modernizacja części ulicy 
Bocznej w Żyrowej -  warunkując to posiadaniem odpowiednich środków finansowych. W roku 2015 
przygotowano tylko dokumentację projektową. Ponownie na wniosek sołectwa dalszą realizację 
zadania wpisano do budżetu na 2016 rok.

Zadanie na odcinku drogi bitej polegało na sfrezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego rozebranie 
podbudowy tłuczniowej, rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozebranie 
krawężników i ław krawężnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i rowków pod ławy 
krawężnikowe. W obszarze jezdni położono następujące warstwy: warstwa odcinająca z piasku 
grubości 10 cm, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 
15x25, wykonanie podbudowy warstwa dolna z tłucznia 20 cm, wykonanie podbudowy warstwa 
górna z tłucznia grubości 10 cm, wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W, warstwa 
przeciw spękaniowa i odbiciowa z siatki do nawierzchni drogowych, wykonanie warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 4 cm.

W obszarze chodnika zadnie obejmowało: wykonanie koryta pod konstrukcję chodników i zjazdów, 
wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników betonowych 10x25, położenie 
warstwy odcinającej z piasku grubości 6 cm pod konstrukcję chodników oraz warstwy odcinającej z 
piasku pod konstrukcje zjazdów o grubości 10 cm. Na koniec wykonanie nawierzchni chodników z 
kostki brukowej szarej grubości 6 cm.
W miejscach zjazdów położono - beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm, nawierzchnia zjazdów 
indywidualnych wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce 
cementowo - piaskowej.

Zakres rzeczowy zamówienia dla odcinka drogi polnej obejmował: zdjęcie humusu, rozebranie ażuru 
na zjazdach, wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację cementem i emulsją asfaltową MCE rowki pod 
ławy krawężnikowe, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników (oporników) 
wtopionych 10x25, wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W średnio 75 kg/m2, 
położenie warstwy przeciw spękaniowej i odbiciowej z siatki do nawierzchni drogowych, wykonanie 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, skropienie międzywarstwowe emulsją 
asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 4 cm.



I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY
Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dokumentacja projektowa
Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 
30.000 euro nr IN.7013.01.23.2015.SK z dnia 20.04.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla zadania.

l.p. Nazwa firmy Oferta cenowa [zł]

1 Pracownia Projektowa „Mostopol" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39,46- 
020 Czarnowąsy

Firma nie odpowiedziała na 
zaproszenie

2 Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud" Andrzej Jęczmienny,
ul. Łokietkal/7,47-232 Kędzierzyn-Koźle

13.714,50

3 Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „Ml" Mirosław Sieja, 
ul. Piłsudskiego 10b/l, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

14.760,00

4 Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 
4/213,45-131 Opole

20.910,00

1. Umowa Nr IN.7013.01.23.2015 z dnia 22.05.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowej z 
panem Andrzejem Jęczmiennym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 
Usługowo -Projektowy „Road-Bud" Andrzej Jęczmienny, ul. Łokietkal/7, 47-232 Kędzierzyn- 
Koźle.

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

dnia 24.09.2015 r. r.
4. Faktura VAT nr 2/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 

p roje kto wo-koszto rysowej 70% zgodnie z umową).
5. Faktura VAT nr 2/11/2015 z dnia 02.11.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).

II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Zmówienie publiczne
1. Ogłoszenie o zamówieniu -  Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej nr w BZP: 50975-2016;

data zamieszczenia w BZP: 09.05.2016 r. 
2. Złożone oferty:_____________________
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto) Okres gwarancji

1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+" Sp. z 
o.o. z Kędzierzyna-Koźla

160.488,54 zł 60 miesięcy

2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„TRANSKOM" Robert Białdyga z Jaryszowa

355.149,11 zł 60 miesięcy

3 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Larix" Sp. 
z o.o. z Lublińca

205.903,56 zł 60 miesięcy

4 Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW" z Prószkowa 226.920,07 zł 60 miesięcy



3. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo nr ZB.271.3.2016 z dnia 03.06.2016 r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 82123-2016 z dnia 13.06.2016 r.
6. Umowa nr 272.3/2016 z dnia 10.06.2016 na realizację zadania zawarta z Przedsiębiorstwem 

Usługowo-Handlowym „M+" Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
Realizacja inwestycji
1. Rozpoczęcie robót 10.06.2016 r.
2. Zgłoszenie z dnia 31.08.2016 r. Wykonawcy o zakończeniu budowy, wraz z prośba o powołanie 

Komisji Odbiorowej.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 07.09.2016 r.
4. Faktura VAT nr CVP/16/09/005 z dnia 12.09.2016 r.
Nadzór Inwestorski
1. Protokół zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 

euro nr IN.7013.01.33.2016. z dnia 10.06.2016 r.

I.p. Nazwa firmy Oferta cenowa [zł]

1 Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud" Andrzej Jęczmienny, 3.198,00

2 Mariusz Mazurkiewicz STOGMA Nadzory i Wykonawstwo 
Budowlane

3.500,00

2. Umowa Nr 7013.01.33.2016 z dnia 10.06.2016 r., z Zakładem Usługowo-Projektowym „Road- 
Bud" Andrzej Jęczmienny, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

3. Faktura VAT nr 4/09/2016 z dnia 15.09.2016 r. (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego).

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania, wizytacji terenu a także informacji 
udzielanych przez Panią Sabinę Kurdyna -  Kierownika referatu oraz Pana Jacka Grelewicza 
pracownika referatu o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
a. w budżecie na 2015 (dokumentacja projektowa) oraz w 2016 rok (realizacja zadania) - na 

wniosek Sołectwa Żyrowa wprowadzono zadanie „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej" 
z zabezpieczeniem finansowania zadania,

b. Zadanie zostało wykonane w terminie w dwóch kolejnych latach -  za wykonanie 
dokumentacji projektowej dokonano płatności w dwóch ratach 70/30%. Za wykonanie 
zadania dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze zadania oraz za sprawowania 
funkcji inspektora nadzoru 100% po dokonaniu odbioru - zgodnie z zawartymi umowami.

c. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony 
formalnej i prawnej.

2. W trakcie wizytacji drogi Komisja dokonała kontroli całości zadania. Komisja nie wnosi żadnych 
uwag do realizacji zadania.

IV. Wnioski

1. Komisja wnioskuje o wpisanie w miarę możliwości do budżetu na 2019 rok kontynuacji tego 
zadania i wyremontowanie dalszej części ulicy Bocznej w zakresie identycznym jak zrealizowana 
pierwsza część.



2. Biorąc pod uwagę bardzo korzystne warunki cenowe wynikające z terminu ogłoszenia przetargu, 
Komisja sugeruje aby w przyszłości dążyć do takiego harmonogramowania i realizowania zadań 
aby tak wczesne ogłaszanie przetargów na wykonanie zadania było możliwe.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


