
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 59/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 20.11.2013 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

l. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym 

kościele) -  kontrola realizacji zadania -  sporządzenie protokołu z kontroli.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

1. Komisja sporządziła protokół z kontroli realizacji zadania. Protokół z kontroli stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

2. Spraw bieżących Komisja nie omawiała.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Wniosek zapisano w protokole z kontroli.

V. Temat następnego posiedzenia:

Opracowanie planu pracy i planu kontroli na I półrocze 2014 r.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja nie oczekuje na materiały.



TERM IN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

4 grudzień 2013 r. godz 15.15

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji 1

Członkowie Komisji: 

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław



PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 23.10.2013 r.
20.11.2013 r.

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

z przeprowadzonej kontroli zadania pn.:

„Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy 
nowobudowanym kościele)”

I. Przebieg kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski w 

Zdzieszowicach, oraz uwagi Komisji z przeprowadzonych oględzin przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe

Zamówienie publiczne

L_Ogłoszenie o zamówieniu -  roboty budowlane w  BZP: 47942-2013; data 

zamieszczenia 05.02.2013.

2JJsta len ie  składu Komisji Przetargowej z dnia 20.02.2013r. (nr ZP.271.2.2013).

^ O fe rta  firmy P.W.U. „BEST-OPEBEL" s.c. Jerzy Kiryczuk, W iesław Wójcik.

4±_ Oferta firmy konsorcjum: P.H.U „PROFECTUS" Sp. z o.o., Zakład Ogólnobudowlany 

Artur Kiowski

5J3ferta firmy P.H.U. „TRANSKOM" Robert Białdyga.

^ O fe rta  firmy K+D BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Z_Oferta firmy konsorcjum: „EFEKT MAX" Jerzy Kisiel; „TEBRON" Mariusz Polewczak 

&_ Oferta firmy „EUROPAMED" Sp. z o.o.

9J3ferta firmy P.U.H. „M+" Sp. z o.o.

10. Protokół postępowania w  trybie przetargu nieograniczonego.

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2013r.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia 14.03.2013r.



Realizacja inwestycji

l^Protokół zamówienia, którego w artość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14.000 euro nr IZP.7011.9c.2013.JG. z dnia 04.03.2013 r. na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

ZJJm ow a nr 9 /0 3 /2 0 1 3 /Z  z dnia 13.03.2013r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z 

P.P.-U.-H. „PK" Patryk Kawa.

^ F a k tu ra  VAT nr 0005 /06 /2013  z dnia 04.06.2013 r. [wynagrodzenie inspektora 

nadzoru).

4JJm ow a nr 272.2/2013 z dnia 13.03.2013 r. na wykonanie zadania zawarta z P.H.U. 

„TRANSKOM" Robert Białdyga.

.^Protokół z dnia 14.03.2013r. w  sprawie przekazania placu budowy.

(^Zawiadomienie z dnia 27.05.2013r. firmy „TRANSKOM" o zakończeniu budowy wraz z 

prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.

Z_Protokół odbioru końcowego z dnia 29.05.2013r.

&_Faktura VAT nr 1 40 /05 /2013  z dnia 29.05.2013 r.

III. Ustalenia Komisji:

1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość 

robót nie przekroczyła kwoty wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.

2. Komisja stwierdza że roboty zostały wykonane terminowo, a łączna wartość całego zadania 

inwestycyjnego nie przekroczyła wartości zaplanowanej w wydatkach budżetowych gminy.

IV. Wniosek

W czasie oględzin zrealizowanej inwestycji Komisja stwierdziła pozytywny wizerunek całej 

wykonanej ulicy.

Komisja Rewizyjna :

2. Członkowie : Piotr Adamski

1. Przewodniczący : Werner Mulorz

Brygida Labisz

Jerzy Klama

Stanisław Wenio

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:


