O. 0012.1.4.2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego
w dniu 12 czerwca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.35 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Pan Krzysztof Hypki powitał obecnych
członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz Kierownika Referatu Gospodarczego Pana Grzegorza Rabczewskiego
i Panią Malwinę Olejniczak pracownika UM w Książu Wlkp.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radny Marcin Weiss nieobecny- usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Analiza wykonanych inwestycji w 2014 roku
a) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
b) Infrastruktury drogowej- odcinek drogi w miejscowości Radoszkowo.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Ad 2. Analiza wykonanych inwestycji w 2014 roku
c) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
d) Infrastruktury drogowej- odcinek drogi w miejscowości Radoszkowo.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Hypki poprosił, aby Kierownik Referatu
Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski przedstawił analizę ww. inwestycji.
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Kierownik Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski poinformował, że gmina
Książ Wlkp. ma w posiadaniu wszystkie dokumenty począwszy od procedury przetargowej,
aż do zakończenia inwestycji. Informacje na temat przetargu są ogólnodostępne. Każdy
zainteresowany ma możliwość zapoznania się z nimi. Zostają ogłoszone w Biuletynie
Zamówień Publicznych, następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp., oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Do postępowania przetargowego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Radoszkowo i Konarzyce” zgłosiło się 3 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę wg kryterium
„cena” przedstawiła firma Zakład Drogowo- Transportowy Sławomir Begier. Cena za ww.
zadania miała wynosić 943 567,44 zł. Zamawiający przeznaczył na zadania kwotę 1 312,77
zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 11 sierpnia 2014 r., natomiast w dniu 17
października 2014 r. nastąpiło zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
że wszystkie roboty budowlane zostały zakończone. Dostarczono wszystkie atesty
i deklaracje zgodności. Nie było żadnych zastrzeżeń w stosunku do wykonanych prac.
Inwestycję rozliczono w miesiącu listopadzie 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Pan Krzysztof Hypki, zapytał jak długo
obowiązuje czas gwarancji na wykonane roboty.
Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że minimalny okres gwarancji wynosi
36 miesięcy, natomiast maksymalny wynosi do 60 miesięcy.
Przetarg na inwestycję pod nazwą „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych
przy ulicy Radoszkowskiej ” został ogłoszony w grudniu 2013 roku. Było to jedno
postępowanie, ale dwa zadania. Pierwszym zadaniem była Budowa punktu gromadzenia
odpadów problemowych przy ulicy Radoszkowskiej ” – koszt 444.252,41 zł. Do zadania tego
udzielono robót uzupełniających – koszt zadania 71 001, 04 zł, a następnie zadanie pn.
”Odwodnienie ul. Radoszkowskiej oraz punktu gromadzenia odpadów problemowych”- koszt
93 277, 60 zł.
Do przetargu przystąpiło 7 firmy . Wykonawcą została firma „Complex Instal Marcin Grygier
” ze Śremu.
Umowę na wykonanie prac, podpisano w dniu 30 grudnia 2013 r.
Zadanie pn. „ Infrastruktura drogowa- odcinek drogi w miejscowości Radoszkowo” ,było
współfinansowane ze środków zewnętrznych- Urzędu Marszałkowskiego. W drodze
przetargu wyłoniono wykonawcę, którym został Zakład Drogowo- Transportowy Sławomir
Begier. Umowę z wykonawcą podpisano 18 sierpnia 2014 r. Koszt zadania zgodnie z umową
wynosił 539 816, 25 zł.
W czasie trwania robót prowadzono także prace zamienne tzn. poszerzenie i stabilizację
gruntu, która miała zapobiec osiadaniu się drogi. W dniu 23 października 2014 r. dokonano
odbioru w obecności inspektora nadzoru. Roboty zostały wykonane bez zastrzeżeń- długość
odcinka wynosi 1400 m, szerokość wynosi 4020, nawierzchnię wykonano z betonu
asfaltowego.
W dniu 17 listopada 2014 r. wysłano rozliczenie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.
Radni Rady Miejskiej uczestniczący w komisji rewizyjnej mieli możliwość zapoznania się
z całą dokumentacją ww. inwestycji.
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2015 roku.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Radna Elżbieta Stępa, poinformowała o luźnej kostce, która występuje na chodniku
w Książu Wlkp.- na odcinku od sklepu „LIDA” Pana Romana Pelczyka do posiadłości Pana
Lobermajera.
Radny Marek Molecki, zapytał czy Gmina Nowe Miasto n/ Wartą, ma zamiar przebudować
odcinek drogi będący ich własnością. Zdaniem radnego byłaby to kontynuacja naszego już
przebudowanego odcinka w miejscowości Radoszkowo Drugie.
Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, że wójt sąsiedniej gminy zna temat, ale na dzień
dzisiejszy, brak informacji o zamiarze dokończenia odcinka drogi.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim
za przybycie i zakończył posiedzenia o godz. 12.35.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący komisji
Krzysztof Hypki
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