
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 47/2013

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 13.03.2013 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

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

II. Program posiedzenia:

1. Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni do potoku Anka w Zdzieszowicach -  

kontrola realizacji zadania -  sporządzenie protokołu z kontroli.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik do niniejszego 
protokołu.

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Zdzieszowic nr OR.0004.2.2013 z dnia

15.02.2013 r.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Komisja wnioskuje o podjęcie przez Urząd Miejski niezbędnych działań celem odprowadzenia 

wody z fontanny w parku miejskim do potoku Anka lub kanalizacji deszczowej, celem 

ograniczenia wydatków na opłatę za korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

V. Temat następnego posiedzenia:

Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego Żyrowej w 2012 r.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisj a j est w posiadaniu materiałów



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

27 marzec, godzina -  15.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji 
Członkowie Komisji:
Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław
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Zdzieszowice, dnia 20.02.2013 r.

27.02.2013 r.
13.03.2013 r.

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

z przeprowadzonej kontroli zadania:
„Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka w

Zdzieszowicach”

I. Przebieg kontroli
Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Publiczne Gimnazjum 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach, oraz uwagi Komisji z wykonania 

przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe zadania inwestycymeso:
..Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka w 
Zdzieszowicach

Dokumentacja projektowa

1. Rozeznanie rynku na wykonanie usługi projektowej ( 2 oferty pisemne).
2. Umowa nr 01/11/2009 z dnia 10.11.2009r. na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta z Biurem Projektowym „ECO-UNIT”, 46-040 Ozimek, ul. Dzierżonia 4a/9.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 28.12.2009r.
4. Faktura VAT nr 09/12/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Realizacja inwestycji

1. Protokół z ustalenia wartości zamówienia wykonania zadania z dnia 09.03.201 lr
2. Opracowanie SIWZ z załącznikami oraz ogłoszenie procedury w trybie przetargu

nieograniczonego w dniu 09.03.2011 r
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.04.201 lr
4. Umowa nr 342/1/2011 z dnia 19.04.201 lr. na wykonanie zadania zawarta z 

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIX” Artur Czapla, ul. Lesiańska 10,
47-330 Januszkowice.

5. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 20.04.201 lr
6. Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego z dnia 31.05.201 lr.
7. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 03.06.201 lr.
8. Faktura VAT nr FV 34/2011 z dnia 16.06.201 lr.

Nadzór na realizacją zadania

1. Umowa z dnia 20.04.201 lr. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zawarta z firmą
Projektowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Mirosław 
Brzeziński w Opolu.

2. Faktura VAT nr FY/7/2011 z dnia 12.07.201 lr



III. Ustalenia Komisji:
1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją i 

zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty 

złożonej przez Wykonawcę.

2. Komisja stwierdziła że roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z terminem 

określonym w zawartej umowie.

3. Komisja stwierdziła, zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora Gimnazjum, że Inspektor 

Nadzoru zrealizowanego zadania został wyłoniony na podstawie telefonicznego rozeznania 

rynku.

IV. Wnioski

1. Komisja potwierdza zasadność przeprowadzonej inwestycji i osiągnięte efekty w postaci 

odprowadzenia wody z basenu do potoku Anka, a nie jak pierwotnie do kanalizacji sanitarnej.

2. Efekty ekonomiczne od września 2011 r .do końca lutego 2013 r. to jest w okresie 18 

miesięcy wynoszą około 82 000 zł.(9500 m x 8,60 zł/m). oszczędności, przy wartości zadania 

około 95 000 zł.

3. Komisja wnioskuje o realizację zadania polegającego na wymianie instalacji 

doprowadzającej wodę do basenu. W obecnej chwili instalacja jest wysoce awaryjna, co 

powoduje zabrudzenie wody w basenie, a tym samym kosztowną jej wymianę.

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący : Werner Mulorz

2. Członkowie : Piotr Adamski

Stanisław Wenio 

Jerzy Klama 

Brygida Labisz

■Stanowisko Burmistrza żdzieszowie*
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