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PROTOKÓŁ Nr 57/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 30.11.2017 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: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul.
Kopernika w Zdzieszowicach". Sporządzenie protokołu kontroli zadania.

III.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.
Ad. 2
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów
wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach". Wyjaśnień dodatkowych udzielała Pani Sabina
Kurdyna - kierownik referatu. Protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

IV.

Podjęto następujące wnioski:
Komisji akceptuje - jednogłośnie i bez uwag - projekt budżetu na 2018 rok.

V.

Temat następnego posiedzenia:
Omówienie realizacji wniosków złożonych przez Komisję w 2017 roku.
Opracowanie Planu Pracy Komisji oraz Planu Kontroli - na pierwsze półrocze 2018 roku.

VI.

Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja będzie pracowała na materiałach własnych.

Termin następnego posiedzenia:

13 grudnia 2017 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan

Wenio Stanisław

Mikitiuk Witold

Załącznik nr 1 do protokołu nr 57/2017
Zdzieszowice, dnia 12.10.2017
26.10.2017
09.11.2017
30.11.2017

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli:

zadania „ Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów
wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach"

Przedmiotem zadania było wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym oraz
dwóch progów wyspowych na ulicy Kopernika w Zdzieszowicach (okolice szkoły podstawowej).
Przebieg kontroli.
Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz
sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji terenu zadania na ulicy Kopernika w Zdzieszowicach.
W budżecie na 2016 rok przewidziano przygotowanie dokumentacji projektowej - i to w 2016 roku
zostało zrealizowane. Wykonanie zadania przewidziano na 2017 rok.
W 2016 roku zadanie zostało zgłoszone przez samorząd Starego Osiedla. Istotą zadania było
wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym oraz wykonanie progów wyspowych
w okolicach szkoły podstawowej.
Dokumentacja projektowa zastała wykonana w 2016 roku. Projekt organizacji ruchu został
zatwierdzony pod koniec 2016 roku i następnie przystąpiono do realizacji zadania. W budżecie na
2017 rok przewidziano kwotę 33 tys. zł.
I.

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Dokumentacja projektowa
1.

2.

3.

Umowa Nr IN.7013.01.107.2016 z dnia 23.11.2016 r. o wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie projektu organizacji ruchu w zakresie przejścia dla
pieszych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach - droga gminna nr 1060996 O” z panem
Sebastianem Raudzisem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SEWI Spółka Jawna,
Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, ul. Oleska 117, 45-231 Opole. Termin realizacji zadania
to 12.12.2016 r. Wyboru oferty dokonano na podstawie § 3 ust. 1, 3 instrukcji obiegu dokumentów
stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr S G .120.3.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia
15.01.2015 r. Wybrano ofertę po rozeznaniu rynku i wynegocjowaniu najkorzystniejszej ceny.
Koszt wykonania dokumentacji 4.900,00 zł brutto.
Protokół
zdawczo-odbiorczy
dokumentacji
projektowej
z
dnia
12.12.2016r.
Zatwierdzenie nr IM.7121.88.2016 z dnia 15.12.2016 r. przez Starostę Krapkowickiego projektu
stałej organizacji ruchu.
Faktura VAT nr 26/12/2016 z dnia 21.12.2016r.

II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawca branża drogowa
1.

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty
30000 euro nr IN.7013.01.13.2017.JG z dnia 10.04.2017 r. na wykonanie zadania.
Oferta cenowa [zł]
l.p.
Nazwa firmy
1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIX Artur Czapla

19.915,40

2

Trans-Kop Krępna

20.910,00

Umowa Nr IN.7013.01.13.2017. z dnia 18.04.2017 r. na realizację zadania z panem Arturem Czaplą
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur
Czapla, ul. Katowicka 64, 47-330 Zdzieszowice.

Wykonawca branża elektryczna (oświetlenie dedykowane)
1.

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty
30000 euro nr IN.7013.01.09.2017.JG z dnia 09.02.2017 r. na wykonanie zadania.
Oferta cenowa [zł]

l.p.

Nazwa firmy

1

Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-budowlanych „RYMAR”
R.Szejna, M. Biała Sp. j.

13.120,00

2

Zakład Usług Elektrycznych „ELEK TR YK ”

12.761,52

Umowa Nr IN.7013.01.09.2017. z dnia 13.02.2017 r. na realizację zadania z panem Witoldem Liką
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych „ELEKTRYK”, ul.
Myśliwca 46, 47-330 Zdzieszowice.

Nadzór Inwestorski
Nadzór Inwestorski z ramienia Gminy Zdzieszowice pełnił p. Jacek Grelewicz , inspektor w referacie
Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Realizacja inwestycji
Branża drogowa
1. Rozpoczęcie robót 18.04.2017 r.
2. Zawiadomienie z dnia 23.05.2017 r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MIX Artur Czapla o
zakończeniu budowy, wraz z prośba o powołanie Komisji Odbiorowej.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 23.05.2017 r.
4. Faktura VAT nr 17/17 z dnia 11.05.2017 r.
5. Faktura VAT nr 18/17 z dnia 24.05.2017 r.
Branża elektryczna
1. Rozpoczęcie robót 15.03.2017 r.
2. Zawiadomienie z dnia 18.05.2017 r. Zakład Usług Elektrycznych „ELEKTRYK”, wraz z prośba o
powołanie Komisji Odbiorowej.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.05.2017 r.
4. Faktura VAT nr 04/05/20/17 z dnia 22.05.2017 r.

III.
1.

Ustalenia Kontroli.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania, wizytacji terenu a także informacji
udzielanych przez Panią Sabinę Kurdyna - Kierownika referatu, przyjęła następujące ustalenia:

a.

w budżecie na 2016 (dokumentacja projektowa) oraz w 2017 rok (realizacja zadania) - na
wniosek Samorządu Starego Osiedla wprowadzono zadanie „Wykonanie przejścia dla
pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach" z zabezpieczeniem
finansowania zadania,
b. Zadanie zostało wykonane w terminie w dwóch kolejnych latach - za wykonanie
dokumentacji projektowej dokonano płatności jednorazowej zgodnie z umową. Wykonanie
zadania realizowane było w dwóch równoległych obszarach: branża drogowa - płatność w
dwóch częściach; branża elektryczna - dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze
zadania. Nadzór inwestorski był prowadzony przez pracownika referatu Inwestycji i
Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - bezkosztowo.
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 sugeruje aby w przyszłości przy realizacji zadań w których podstawowym celem jest
instalacja gotowych fabrycznie wykonanych urządzeń (np. lamp oświetlenia dedykowanego)
rozpatrywać oferty - z odrębną oceną zastosowanych urządzeń, ewentualnie przy określaniu
warunków przetargu szczegółowo określić rodzaj i typ urządzenia które wykonawca powinien
zastosować i uwzględnić przy składaniu oferty.
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:

Kuska Jan

Wenio Stanisław

Mikitiuk Witold

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

