O.0012.1.12.2017
PROTOKÓŁ NR 12/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
14 marca 2017 r. w godzinach od 10 : 00 do 12:45 w sali CK w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Panią
Skarbnik Barbarę Matuszczak oraz Kierownika Referatu Gospodarczego Pana Grzegorza
Rabczewskiego.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny – usprawiedliwiony :
Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Kontrola zrealizowanych inwestycji w miejscowości Chrząstowo:
- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie.
- Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie.
3. Kontrola inwestycji pn: „Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.”.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Kontrola zrealizowanych inwestycji w miejscowości Chrząstowo:
- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki poprosił o zabranie głosu
Pana Grzegorza Rabczewskiego, Kierownika Referatu Gospodarczego, który przedstawił
informację w ww. zakresie.
Przedmiotem zamówienia była rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chrząstowie o powierzchni 182,43 m 2 z częściowym jego wyposażeniem.
Planowana powierzchnia rozbudowy wynosiła 21,38 m2.. Budynek OSP to budynek
wolnostojący, parterowy z częściowym podpiwniczeniem, z dachem dwuspadowym.
Przewidziany zakres robót obejmował roboty budowlane, roboty instalacji sanitarnej,
wodociągowej oraz elektrycznej. Na poziomie parteru w części istniejącej i rozbudowanej
zaprojektowano dwa garaże na wozy strażackie, pomieszczenie na sprzęt, świetlicę, korytarz,
szatnię, pomieszczenie socjalne i dwie łazienki. Odprowadzenie ścieków sanitarnych
zaprojektowano do bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 7m3. Budynek
posiadał przyłącze energetyczne oraz wodociągowe. Projekt przewidywał wykonanie studni
wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym na istniejącym przyłączu.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Złożyły je firmy: „Bartex”,
następnie Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Ewa Błaszczyk oraz Firma Handlowa
Wiesław Antoszkiewicz. Najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej
Wiesław Antoszkiewicz z Kiełczyna. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23
września 2015 r. na kwotę brutto 235.361,10 zł. Roboty budowlane trwały w okresie od 29
września 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty
ziemne, fundamentowe, strop, izolacje, podłoża pod posadzki, tynki, sufity, okładziny ścian,
stolarkę okienną i drzwiową, roboty malarskie, dach, elewację, wykonanie nawierzchni
utwardzonej, instalacje elektryczne i sanitarne. Odbioru dokonano w dniu 30 grudnia 2015 r.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 247 471,10 zł brutto.
Ponadto Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że wszelkie uwagi
reklamacyjne były usuwane na bieżąco, (zacieki w kuchni powstałe przy montowaniu lamp).
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszelkie usterki w ciągu 5 lat. Następnie pojawiały się
dylematy w sprawie wysokości budynku, czy nie jest zbyt niski. Na etapie projektowania –
jak przekazał kierownik były przeprowadzone konsultacje z powiatowym szefem straży, który
poinformował, ze samochód pożarniczy nie będzie wyższy. Jeśli miałoby być inaczej, to cały
budynek musiałby być „rozebrany” i podniesiony.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał o okres zabezpieczenia, czy wynosi
5 lat.
Burmistrz, odpowiedział, że tak. W ciągu tego okresu Wykonawca jest zobowiązany usunąć
wszystkie usterki.
Ponadto Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że formy zabezpieczenia
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) są różne np. w formie gwarancji
bankowej, ubezpieczenia bądź gotówki wpłaconej na konto urzędu. Próg zabezpieczenia
wynika z ustawy Pzp i zazwyczaj jest to 5 % wartości inwestycji.
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Radny Marek Molecki zapytał co w przypadku gdy Wykonawca wpłacił pieniądze na konto
urzędu i minęło już 5 lat.
Burmistrz odpowiedział, że po upływie okresu zabezpieczenia, pieniądze są zwracane
Wykonawcy wraz z odsetkami. W ciągu istniejącego okresu zabezpieczenia, gotówka ta jest
„nietykalna”. Znajduje się na lokacie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o bramy w budynku ochotniczej straży pożarnej, czy
jest z nimi jakiś problem.
Burmistrz odpowiedział, że był z Panią Burmistrz oraz Kierownikiem Referatu
Gospodarczego sprawdzić czy bramy się prawidłowo otwierają i nie ma żadnego problemu
w tej kwestii.
Radny Paweł Walkowiak zapytał kto był inspektorem nadzoru.
Kierownik Referatu Gospodarczego odpowiedział, że projektant Pan Ostojski.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki podziękował za zreferowanie powyższej
inwestycji i poprosił o informację kolejnej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej
w Chrząstowie”.
Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że we wrześniu 2016 r. został
ogłoszony przetarg na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie”. Dlatego we
wrześniu ponieważ wcześniej były starania o dofinasowanie z Urzędu Wojewódzkiego.
Niestety wniosek ze względu na wyczerpanie alokacji nie został zakwalifikowany
do dofinansowania. W postępowaniu przetargowym wzięły udział trzy firmy: Roboty
Drogowe Jacek Szymanowski, Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elekto”. Najkorzystniejszą ofertą była firma Roboty
Drogowe Jacek Szymanowski. Zadanie polegało na przebudowie odcinka 500 m
z jednostronnym – (lewostronnym) chodnikiem. Prawa strona w pasie drogowym została
przygotowana do drenażu na odwodnienie drogi z uwagi, że nie otrzymaliśmy od Zarządu
Dróg Wojewódzkich możliwości włączenia się w drogę wojewódzką. Realizacja zadania
odbywała się od października do grudnia 2016 r. Razem z powyższym zadaniem było
realizowane kolejne zadanie czyli montaż oświetlenia na tym odcinku. Na tym odcinku jest
zamontowanych 11 słupów. Koszt oświetlenia wyniósł ponad 67 tys. zł.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała wszystkich, że droga jest zrobiona nie tylko
do szkoły ale także dalej.
Ad 3. Kontrola inwestycji pn: „Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.”.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, tytułem wstępu wyjaśnił, że powyższy
punkt porządku posiedzenia został wywołany ze względu na głosy mieszkańców budzące
wątpliwości w sprawie wielkości poniesionych kosztów inwestycji. Przewodniczący komisji
poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu Gospodarczego, który poinformował, że
zadanie zostało zakończone w listopadzie 2015 r. Odbywało się dwuetapowo. Zostały
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przeprowadzone dwa postępowania w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro. Prace
związane z przyłączeniami ( zaprojektowanie i wykonanie) prowadziła firma ze Śremu.
Kwota za powyższe prace wynosiła 79 458,00 zł. W zadaniu tym zostało także
uporządkowane oświetlenie przy urzędzie, wcześniej lampy te nie działały. Wartość całej
inwestycji wyniosła 142 188,00 zł.
Przewodniczący komisji zapytał ile wynosi okres gwarancji.
Kierownik Referatu Gospodarczego odpowiedział, że 36 miesięcy.
Radny Bohdan Kaczmarek opuścił salę posiedzenia o godz. 11:40.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 11/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 2 grudnia 2016 roku.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Molecki zgłosił zły stan drogi (liczne dziury) na odcinku Brzóstownia- Mchy.
Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg jest
w trakcie realizacji przeglądu stanu dróg.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała, że jest dobrze utwardzona droga
w Chrząstowie koło Państwa S., ale pojawia się problem ciągle tworzących się dziur, często
nie można przejechać.
Kierownik Referatu Gospodarczego, odpowiedział, że niestety takie mankamenty dróg są
nie tylko w Chrząstowie.
Radny Paweł Walkowiak podzielił się swoim spostrzeżeniem w temacie nowych miejsc
parkingowych w Książu Wlkp. Jego zdaniem, a także innych radnych pomysł wydzielenia
powyższych miejsc należy uznać za właściwy.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i poprosił, aby skład komisji wyruszył w teren do kontrolowanych inwestycji. Po
wizycie w terenie Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 12:45.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Krzysztof Hypki
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