O. 0012.1.7.2016
PROTOKÓŁ NR 7/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 25
marca 2016 r. w godzinach od 10: 00 do 11:30 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika
Gminy Panią Barbarę Matuszczak, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira
Przybylskiego oraz Kierownika Referatu Gospodarczego tut. Urzędu.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Marcin Weiss- usprawiedliwiony
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola zrealizowanych inwestycji w 2015 r.
- strażnica OSP w Chrząstowie
- ul. Leśna i Piaskowa w Książu Wlkp.
3. Kontrola zaciąganych kredytów przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. w 2015 r.
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 2015 r.
a) strażnica OSP w Chrząstowie
b) ul. Leśna i Piaskowa w Książu Wlkp.
Przewodniczący komisji poprosił o zabrania głosu Kierownika Referatu Gospodarczego,
który przekazał informację o zrealizowanych inwestycjach.
a) Procedura przetargowa dotycząca strażnicy OSP w Chrząstowie
Zamówienia udzielono w trybie przetargu
nieograniczonego, który ogłoszono
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 217560 w dniu 24.08.2015 r.
Przedmiotem zamówienia była rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży

Pożarnej w Chrząstowie, o powierzchni 182,43 m 2 z częściowym 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. 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.
b) Procedura przetargowa dotycząca ul. Leśnej i Piaskowej w Książu Wlkp.
Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, który ogłoszono w BZP pod
numerem 146996 w dniu 17.06.2015 r. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę ulicy
Leśnej w Książu Wlkp. o długości 285,43 m. Ulica posiadała nawierzchnię gruntową
i tłuczniową bez chodników.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przyjęto następujące konstrukcje
nawierzchni: nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa
wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm, pomocnicza warstwa
podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem gr. 15 cm. Zjazdy nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm, podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem gr. 12 cm. Chodnik ze
stopniami i pochylnią, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem gr. 10 cm.
Chodnik nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.
5 cm.
Początek robót przyjęto na krawędzi jezdni ul. Gogolewskiej, koniec - na linii granicznej przy
dawnym wysypisku. Jezdnia szerokości 6,00 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym
wykorzystującym naturalne pochylenie terenu, obramowana krawężnikiem betonowym
wibroprasowanym ulicznym 15×30 cm. Chodnik obustronny szerokości 1,50 m. przylegający
do krawężnika. Utwardzone zjazdy do posesji zlokalizowano w miejscach istniejących bram.
Zaprojektowano spadki podłużne niwelety, starając się wykorzystać do maksimum istniejące

pochylenia terenu. Na spadku podłużnym przekraczającym 6% zlokalizowano chodniki
ze stopniami i pochylnią dla wózków.
W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Najkorzystniejszą wybrano ofertę
złożoną przez firmę Roboty Drogowe Jacek Szymanowski. Umowę na realizację zadania
podpisano w dniu 13 lipca 2015 r. na kwotę brutto 459.882,92 zł. Roboty budowlane trwały
w okresie od 13 lipca 2015 r. do 18 września 2015 r. Zakres prac obejmował: wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odc. o dł. 285 m, szer. jezdni 6m, budowę
zjazdów do posesji z kostki brukowej szarej, budowę chodnika oraz chodnika ze stopniami
i pochylnią, odwodnienie ulicy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Odbioru
dokonano w dniu 23 września 2015 r. Całkowita wartość inwestycji: 469.827,92 zł brutto.
ROBOTY UZUPELNIAJĄCE w ramach budowy dróg gminnych w Książu Wlkp.
dotyczyły ul. Polnej, Leśnej, Piaskowej i Krótkiej - etap II ulica Leśna. Zamówienia
udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki, które zostało ogłoszone w BZP pod numerem
304022 w dniu 10.11.2015 r. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 10 listopada
2015 r. na kwotę brutto 209.936,71 zł
Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę ulicy Piaskowej w Książu Wlkp. o długości
156 m. Ulica posiadała nawierzchnię gruntową. Konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdy
przyjęto z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Wykonanie podbudowy warstwy dolnej przyjęto z betonu grubości 15 cm, górnej
z mieszanki kruszywa kamiennego grubości 5 cm. Odwodnienie ulicy zaprojektowano
poprzez wybudowanie kanału deszczowego z przykanalikami z włączeniem do studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ulicy Zakrzewskiej. Szerokość jezdni 6 m –
kontynuacja części istniejącej. Roboty budowlane trwały w okresie od 12 listopada 2015 r.
do 22 grudnia 2015 r. Zakres prac obejmował jezdnia o szer. 6 m, dł. 156 m - nawierzchnia
jezdni z betonowej , kostki brukowej szarej gr. 8 cm, zjazdy z betonowej kostki brukowej
grafitowej gr. 8 cm, odwodnienie ulicy – wpusty uliczne, ściek przykrawężnikowy
z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm, chodnik (połączenie z istniejącym chodnikiem
ul. Zakrzewskiej) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Odbioru dokonano
w dniu 28 grudnia 2015 r. Całkowita wartość inwestycji: 229 881,71 zł brutto.
Przewodniczący Komisji zarządził 5 minutową przerwę od 10:45 do 10:50.
Ad 3. Kontrola zaciąganych kredytów przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. w 2015 r.
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak poinformowała o zaciągniętej
długoterminowej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 271 500,00 zł na realizację inwestycji „ Zaprojektowanie
i budowa instalacji do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”. Do
spłaty w 2016 r. jest 11 975, 00 zł, od 2017 r. do 2020 r, do spłaty jest po 49 000,00 zł, a
w ostatnim 2021 r. - 63 525,00 zł.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy burmistrz ma prawo zaciągania zobowiązań
finansowych?

Burmistrz odpowiedział, że jest możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych, ale
kredyt ten musi być spłacony w danym roku budżetowym.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 5/2015 z posiedzenia
komisji z dnia 4 grudnia 2015 roku.
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
Radna Elżbieta Stępa poprosiła, aby wyregulować lampę przy posesji Pana Nerlinga
w Kiełczynku.
Radny Marek Molecki zapytał o czy Gmina ma podpisaną umowę z firmą Jopek na odbiór
folii z gospodarstw rolnych?
Burmistrz odpowiedział, że nie. Jest to firma która świadczy usługi we własnym zakresie.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i obecni radni wraz z Przewodniczącym komisji i Kierownikiem Referatu
Gospodarczego wizytowali inwestycje w terenie. Spotkanie zakończono o godzinie 12:45.
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