Protokołu
z 33. posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 07.11.2005 r.
Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16oo Przewodniczący Tadeusz Jankowski.
Stwierdził quorum – obecnych 6 członków Komisji i odczytał porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.10.2005 r.
Ciąg dalszy kontroli kompleksowej zadania inwestycyjnego „Kanalizacja w miejscowości Długa
Kościelna - Halinów”, wykonanego w 2004 roku.
Sprawy różne.

Ad. 2
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 6 za.
Ad. 3
Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią protokołu konieczności spisanym w dniu
24.08.2004 r. na wykonanie przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN
CZUBASZEK” robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy oraz sporządzonym na tę okoliczność aneksem do umowy Nr 1/04 z 16.09.2004 r.
Zaszła bowiem konieczność ułożenia warstw z nawierzchni asfaltowej na całej szerokości
jezdni w ul. Kochanowskiego w związku z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych, wydaną na
zajęcie pasa drogowego w ul. Spokojnej, gdyż poprzednia nawierzchnia była bez podbudowy
i po wprowadzeniu ciężkiego sprzętu uległa dewastacji.
Przedmiotowa umowa zawarta z P.O.”BUDOSAN – CZUBASZEK”- opiewała na kwotę
458.218 zł. brutto, natomiast w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego wykonanych
robót -ujętych w w.w. protokole - wzrosła do kwoty 533.038 zł. brutto.
Odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji przedmiotowej inwestycji nastąpiło 14.10.2004 r.
Komisja, w wyniku przeprowadzenia analizy dokumentów dotyczących kontrolowanej
inwestycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta Teresy Karwowskiej, Inspektora ds.
Zamówień publicznych Agaty Zalewskiej i Inspektora ds. Inwestycji Tadeusza Wójcika
ustaliła, że:
- odebranie przez Inwestora w dniu 27 maja 2004 r. robót, wykonanych do tego czasu
przez PPU „KAPRINŻ” było zasadne i dało podstawę do sporządzenia aneksu do
umowy o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie.
- z PPU „KAPRINŻ” sp. z o. o. została zawarta ugoda sądowa, która zabezpieczyła
roszczenia inwestora.
- kaucja gwarancyjna oraz vadium, zostały zwrócone PPU „KAPRINŻ” we właściwej
wysokości
oraz nie wniosła zastrzeżeń do realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania
inwestycyjnego „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna Halinów”, gdyż przebiegała ona zgodnie z przepisami prawa.

Protokołowała:
/-/ Teresa Wyrostkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Jankowski

