O.0012.1.20.2018
PROTOKÓŁ NR 20/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
11 lipca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:10 w sali sesyjnej tut. Urzędu oraz w terenie.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza
Książa Wlkp., Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Gospodarczego i pracownika tut.
Urzędu.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych było 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Kontrola zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ
Wlkp. do terenów inwestycyjnych „ Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej”
wraz z odtworzeniem chodnika i drogi.
3. Kontrola zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej we Włościejewicach”
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne wnioski i głosy.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było. Zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Kontrola zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp. do
terenów inwestycyjnych „ Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej” wraz z odtworzeniem
chodnika i drogi.
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Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji w powyższym zakresie:
Pracownik tut. Urzędu poinformował, że zamówienia na zadanie udzielono w trybie przetargu
nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowo- grawitacyjnej do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
finansowania zamówienia. Była to wartość 2 600 000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu
złożono 1 ofertę. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 17 lipca 2017 r. na kwotę
2 464 883, 43 zł. z firmą Complex Instal. Roboty budowlane trwały w okresie od 24 lipca
2017 r. do 20 grudnia 2017 r. W dniu 20 grudnia 2017 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr
G.272.4.2017, w którym wprowadzono zmiany co do wysokości wynagrodzenia
kosztorysowego z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Ustalono wynagrodzenie w
wysokości 2 537 280, 86 zł. brutto z przedstawionym kosztorysem powykonawczym.
Różnice w wysokości kwot w poszczególnych pozycjach pomiędzy kosztorysem ofertowym,
a powykonawczym wyniknęły m.in. z wykonania:






Wjazdu do przepompowni wraz z dodatkowym odcinkiem chodnika przy przystanku
autobusowym.
Przebudowy przepustu przy posesji 9A.
Oczyszczeniu rowów z krzewów, odmulaniu rowów i profilowaniu skarp.
Naprawy krawędzi nawierzchni- przełomy.
Dodatkowego kanału.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Gmina podpisała umowę pożyczki
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota
pożyczki wynosi 2 024 000,00 zł.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Kontrola zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej we Włościejewicach”.
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji.
Pracownik tut. Urzędu poinformował, że zamówienia na zadanie udzielono w trybie przetargu
nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była budowa budynku świetlicy wiejskiej we
Włościejewicach. Projektowany budynek został usytuowany w miejscowości Włościejewice.
Na program użytkowy składała się między innymi: sala wiejska, pomieszczenia sanitarne oraz
zaplecze techniczne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający wskazał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 382 288,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
INMPEL na kwotę 691 374,45 zł. oraz firma Handlowo- Usługowa z Kiełczyna na kwotę
482 702, 27 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6 lipca 2017 r. na kwotę
brutto 482 702, 27 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji. Wartość
dofinansowania 234 054,00 zł.
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Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 19/2018 z posiedzenia
komisji z dnia 18 maja 2018 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała kiedy będzie zrealizowany wniosek w sprawie
postawienia przystanku autobusowego w Chrząstowie, a tym samym zatrzymywania się
kierowcy na nim.
Pracownik tut. Urzędu. Poinformował, że przystanek będzie w tym roku postawiony,
a kwestia spraw komunikacyjnych będzie rozstrzygnięta w 2019 r.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył posiedzenie o godz. 12:10.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Krzysztof Hypki
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