
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ Nr 64/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 22.03.2018 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Program posiedzenia:

1. Sprawy bieżące:
2. Kontrola zadania „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach, celem

III. Przebieg posiedzenia:

Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.
Ad. 2
Komisja sporządziła protokół kontroli zadania „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w 
Zdzieszowicach, celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych".
Protokół stanowi załącznik nr 1. Dodatkowych wyjaśnień udzielał przedstawiciel Urzędu.

IV. Podjęto następujące wnioski:
Wnioski zostały zapisane w Protokole kontroli.

\

V. Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania „Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach" -  opracowanie założeń do 
kontroli. >

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

Termin następnego posiedzenia: 12 kwietnia 2018 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych". Sporządzenie protokołu.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan
/

piotr Acfamski

Wenio Stanisław

Mikitiuk Witold



Załącznik nr 1 do protokołu nr 64/2018

Zdzieszowice, dnia 25.01.2018
08.02.2018
22.02.2018
15.03.2018
22.03.2018

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

z przeprowadzonej kontroli:

zadania „PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ul. CHROBREGO 18 w 
ZDZIESZOWICACH CELEM WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI

UŻYTKOWYCH"

Przedmiotem zadania była przebudowa części budynku przy ul. Chrobrego 18 w celu poprawy 
funkcjonalności budynku i wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych. Zadanie to stanowiło 
realizację zaleceń pokontrolnych z 2016 roku. W wyniku realizacji zadania powstało niezależne 
wejście do pomieszczeń piwnicznych z zewnątrz budynku a oddzielenie korytarza prowadzącego do 
pomieszczeń piwnicznych od pomieszczeń Ośrodka Wspierania Rodziny doprowadziło do 
niezależności funkcjonalnej tego lokalu. W ramach tego zadania nastąpiło również poprawienie 
estetyki i funkcjonalności pomieszczeń Ośrodka.

Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz 
sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji obiektu budynku przy ul. Chrobrego 18.
W budżecie na 2017 rok przewidziano realizację całego zadania od wykonania projektu do całkowitej 
realizacji zadania.

I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

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

Dokumentacja projektowa

1. Zgodnie z „Instrukcją w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach" - 
jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 20.000 zł brutto nie ma obowiązku pisemności 
dokumentowania postępowania. Zamiast konkursu ofert i protokołu zamówienia 
przeprowadzono rozmowy telefoniczne z trzema projektantami gdzie w drodze negocjacji z 
najtańszym wykonawcą ustalono najkorzystniejszą dla Gminy cenę za dane prace.

2. Umowa Nr IN.7013.01.29.2017 z dnia 04.05.2017 r. o wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w 
Zdzieszowicach celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych". Wykonawca projektu -  
STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko, ul. Prudnicka 5, 47-300 Krapkowice.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z J “ ! ’



4. Decyzja nr: 328/2017 - pozwolenie na budowę dla danej inwestycji uzyskano w dniu 30.08.2017 
r . , decyzja stała się ostateczna dnia 14 września 2017 r.

5. Faktura VAT nr: FS 116/2017 z dnia 03.08.2017 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową.

6. Faktura VAT nr: FS 126/2017 z dnia 30.08.2017 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową.

ETAP REALIZAGI INWESTYCJI

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

1. Złożone oferty:
• Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Krystian Maciołek ul. Strzelecka 58 , 47-330 

Zdzieszowice
• Firma Remontowo-Budowlana Rafał Hosumbek ul. Wiejska 4, 47-330 Krępna
• FROHS Wykończenia Wnętrz Jan Frohs ul. Krzywa la , 47-344 Walce
• Biuro Usługowo-Handlowe „KJ" Jerzy Kieroński ul. Józefa Bema 13, 47-330 Kędzierzyn- 

Koźle.

2. Wybór oferty -  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Remontowo -  Budowlana Rafał Hosumbek, ui. Wiejska 4 ,47-330 Krępna.

3. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 
30 000 euro nr: IN.7013.01.78d.2017.JG z dnia 27.10.2017 r. na wykonanie przebudowy 
przedmiotowych pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 18.

4. Umowa Nr IN.7013.01.78.2017 z dnia 07.11.2017 r. na realizację zadania zawarta z 
Firmą Remontowo -  Budowlaną Rafał Hosumbek, ul. Wiejska 4,47-330 Krępna.

Etap wykonawczy

1. Protokół z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przekazania terenu i placu budowy.
2. Zgłoszenie z dnia 20.12.2017 r. Firmy wykonawczej o zakończeniu budowy wraz z prośbą o 

powołanie komisji odbioru końcowego.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2017 r.
4. Faktura VAT nr: 73/2017 z dnia 27.12.2017 r. - za wykonanie zadania inwestycyjnego 

Nadzór inwestorski

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

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 
30 000 euro nr IN.7013.01.79d.2017.JG z dnia 30.10.2017 r. na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

2. Umowa nr IN.7013.01.79.2017 z dnia 07.11.2017 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla 
zadania „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach celem wydzielenia 
samodzielnych lokali użytkowych".

Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Kopij, ul. Norwida 10,47-320 Gogolin
2. Faktura VAT nr: 68/B/2017 z dnia 28.12.2017 r. - wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową.



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 -  
inspektora referatu przyjęła następujące ustalenia:
a. w budżecie na 2017 zabezpieczono odpowiednie środki na pełną realizację zadania 

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ul. CHROBREGO 18 w ZDZIESZOWICACH CELEM WYDZIELENIA 
SAMODZIELNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

b. zadanie zostało wykonane w całości w 2017 roku. W ramach zadania dokonano przebudowy i 
funkcjonalności pomieszczeń Ośrodka Wspierania Rodziny. Płatność na podstawie 
wystawianych faktur została zrealizowana zgodnie z zawartymi umowami (za projekt -  2 
faktury; za wykonanie zadania oraz nadzór inwestorski-po jednej fakturze)

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

2. W trakcie wizytacji budynku Komisja dokonała kontroli całości zadania. Komisja wniosła kilka 
uwag które są zamieszczone w części IV Protokołu.

IV. Wnioski

1. Komisja wnosi o poprawienie następujących elementów zadania:
• W nowo wykonanym wejściu do budynku od zewnątrz należy poprawić obróbki drzwi na 

całym ich obwodzie.
• Przy wejściu od wewnątrz należy usunąć stare rurki CO wystające z podłogi i uzupełnić 

kawałek brakującej wykładziny PCV.
• Na zewnętrznej ścianie budynku gdzie zostały założone nowe płyty profilowane należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie mocujące je śruby.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kuska Jan

Wenio Stanisław

Mikitiuk Witold

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:


