
Protokół nr 42/12

z  przeprowadzonej  kontroli   dotyczącej  procedury  postępowania  przy 
prowadzeniu przebudowy parkingu przy ulicy Kościuszki 

Temat kontroli:
procedura   postępowania  przy  prowadzeniu  przebudowy  parkingu  przy  ulicy 
Kościuszki.

Termin przeprowadzonej kontroli: 
23 października 2012r.; 14 listopada 2012 r.; 19 listopada 2012 r.

Materiały analizowane przez komisję:
1. dokumenty i odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonej kontroli w 2011r,
2. protokół nr     i sprawozdanie z w/w kontroli,
3. informacje ustne i odpowiedzi na bieżące wnioski komisji,
4.  kopie  dokumentów  dotyczące  zgłoszenia  przebudowy  parkingu  przy  ulicy 
Kościuszki,
5. kopie postanowienia o sądowej ugodzie, 
 
Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów komisja stwierdza:

1. W  oparciu  o  udostępnione  Komisji  dokumenty  i  przekazane  informacje 
stwierdzono, że przed sądem rejonowym gmina zawarła ugodę z wykonawcą 
robót na kwotę  230.494,97 zł.  Komisja  nie otrzymała uzasadnienia  do tej 
ugody na podstawie, której można by ocenić zasadność jej zawarcia.     

2. Na  podstawie  planu  zagospodarowania  terenu  załączonego  do  zgłoszenia 
stwierdzono, że znaczna część terenu, na którym były prowadzone roboty 
stanowi  własność  skarbu  państwa  w  zarządzie  Wielkopolskiego  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.  

3. W dokumentach udostępnionych Komisji znajduje się  zgoda WZDW Rejon 
w Czarnkowie na dysponowanie tym terenem przez Gminę celem wykonania 
robót.  

4. Brak jest zgody Rady Miejskiej i stosownego porozumienia na finansowanie 
robót prowadzonych na majątku innej osoby prawnej.   

5. W  świetle  treści  ocenianych  dokumentów  i  uzyskanych  informacji  oraz 
braku  odpowiedzi  na  część  pytań,  Komisja  w  głosowaniu  postanowiła  o 
skierowaniu  wniosku  o  podejrzeniu  naruszenia  prawa  przy  realizacji 
przebudowy parkingu do Prokuratury Rejonowej.

Zapisy przyjęto w głosowaniu: za 5, przeciwko 3. Głosowało 8 radnych.
Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  odczytaniu  i 
podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .
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