
Protokół Nr 69/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lipca 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w  posiedzeniu  uczestniczył  Burmistrz  Trzcianki  pan  Krzysztof  Czarnecki. 
Nieobecny na posiedzeniu radny Sebastian Kęciński. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz przewodniczący komisji. 
Przewodniczący  komisji  zapoznał  z  wcześniej  wysłanym  porządkiem 
posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:  

         1.  Otwarcie posiedzenia.

          2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 68/14 z dnia 9 lipca  2014 r.  

3. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i  w I połowie 
2014 r.

4. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.

         5.  Sprawy wniesione do komisji.

          6.  Wolne wnioski.

          7.  Zamknięcie posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez uwag poprzez aklamację. 

        Ad.  1.  Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  komisji  radny  Paweł 
Kolendowicz.  Przywiał  zebranych   radnych  i  obecnego  pana  Krzysztofa 
Czarneckiego Burmistrza Trzcianki. 
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Pan  Burmistrz  Trzcianki  poinformował  o  konieczności  zwołania  sesji  Rady 
Miejskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

Poinformował, że na sesji będą rozpatrzone projekty uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
b) wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła w ramach Pilskiego 
Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcie porozumienia pomiędzy gminą 
Trzcianka  a  gminą  Piła  i  pozostałymi  gminami  pilskiego  obszaru 
funkcjonalnego;
c)  uchylenia  uchwały  Nr  LVI/401/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30 
stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Gminy 
Trzcianka.

Stwierdził także, że pokazała się możliwość uzyskania dotacji na rekultywacje 
starego,  nieczynnego   wysypiska  śmieci  w Trzciance.  Temat  jest  jeszcze  do 
skonkretyzowania,  być  może  wyniknie  konieczność  zorganizowania  w  tej 
sprawie sesji w miesiącu sierpniu.  

         Ad   2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 68/14 z dnia 9 lipca  2014 r.  

 Protokół Nr 68/14 z dnia 9 lipca 2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 7, 
wstrzymał się 1. Glosowało 8 radnych. 

         Ad 3. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013

                i  w I  połowie  2014 r.

Komisja  otrzymała  zestawienie  ostatecznych,  rzeczywistych  kosztów 
poniesionych  na  realizację  zadań  będących  przedmiotem,  postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych – stan na 23.07.2014 r.  Zestawienie stanowi 
załącznik do protokołu. 

Lp Numer sprawy Nazwa zadania Poniesione koszty

2013

1 ZP.271.3.2013.WP Profilowanie dróg gminnych 114 917,05 zł

2 ZP.271.4.2013.WP Remonty cząstkowe dróg gminnych 80 664,07 zł

3 ZP.271.5.2013.WP Dostawa paliwa na potrzeby Gminy 86 317,25 zł
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Trzcianka

4 ZP.271.7.2013.WP
Utrzymanie w schronisku zwierząt 

bezdomnych z terenu Gminy 
Trzcianka

183 875,09 zł

5 ZP.271.8.2013.WP
Nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne 

oraz usuwanie drzew i krzewów na 
terenie miasta i gminy Trzcianka

109 895,00 zł

6 ZP.271.10.2013.WP
Remont lokali mieszkaniowych w 

budynku przy ul. Żeromskiego 25 w 
Trzciance

140 044,65 zł

7 ZP.271.12.2013.WP Usługi rzeczoznawcy majątkowego 24 445,90 zł

8 ZP.271.14.2013.WP
Koszenie trawników i przecinanie 

żywopłotów na terenie gminy 
Trzcianka

(unieważniony na 
podst. art. 93 ust. 1 

pkt. 4 pzp)

9 ZP.271.17.2013.WP
Udzielenie kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów 

70 806,29 zł

10 ZP.271.19.2013.WP

Dowóz uczniów do przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów na 

terenie gminy Trzcianka w roku 
szkolnym 2013/2014

267 776,91 zł

11 ZP.271.22.2013.WP
Remont lokali mieszkaniowych w 

budynku przy ul. Żeromskiego 25 w 
Trzciance

60 166,94 zł

12 ZP.271.25.2013.JS
Kompleksowe ubezpieczenie mienia 

Gminy Trzcianka
28 955,00 zł

13 RPI.271.5.2014.JS

Utrzymanie w schronisku zwierząt 
bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i 

zapobieganie bezdomności
128 339,99 zł

2014

14 RPI.271.2.2014.JS

Budowa budynku gospodarczo – 
magazynowego dla przechowywania 

sprzętu wodnego
83 185,00 zł

15 RPI.271.9.2014.JS

Wyposażenie sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w 

sprzęt sportowy
154 029,55 zł

16 RPI.271.11.2014.JS Profilowanie dróg gminnych 120 000,00 zł

17 RPI.271.15.2014.JS
Utrzymanie zieleni na terenie miasta 

i gminy Trzcianka
39 670,16 zł

18 RPI.271.16.2014.JS Remont sali wiejskiej w Siedlisku 39 775,65 zł
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19 RPI.271.19.2014.JS
Utrzymanie zieleni na terenie miasta 

i gminy Trzcianka
0,00 zł

20 RPI.271.20.2014.JS

Zaprojektowanie i wykonanie boiska 
piłkarskiego treningowego przy ul. 

Piotra Skargi w Trzciance
0,00 zł

Komisja przeanalizowała otrzymane dokumenty i ustaliła:

1) Sprawa  ZP.271.3.2013.WP  profilowanie  dróg  gminnych,  komisja 
uzyskała  informację  o  zapisie  w  specyfikacji  umożliwiającej  zmianę 
wartości  umowy.  Na  zadanie  złożono  4  oferty.  Komisja  prosi  o 
wyspecyfikowanie powodów niewykorzystania środków zaplanowanych 
na to zadanie.

2) Sprawa  ZP.271.4.2013.WP  remonty  cząstkowe  dróg  gminnych.  Na 
zadanie wpłynęły 3 oferty. Poniesione koszty są zgodne z umową.

3) Sprawa ZP.271.5.2013.WP dostawa paliwa na potrzeby gminy Trzcianka. 
Wpłynęła 1 oferta, nie nastąpiło przekroczenie kwot. 

4) Sprawa  ZP.271.7.2013.WP   utrzymanie  w  schronisku  zwierząt 
bezdomnych z terenu gminy Trzcianka, wpłynęła 1 oferta.  Komisja prosi 
o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy oraz podanie 
sposobu     jak  kontroluje  się  to  zamówienie  (ilość  psów,  ilość 
przeprowadzonych sterylizacji). 

5) Sprawa  ZP.271.8.2013.WP  nasadzenia,  cięcia  pielęgnacyjne  oraz 
usuwanie  drzew   i  krzewów   na  terenie  miasta  i  gminy  Trzcianka. 
Komisja  nie  otrzymała     dokumentów  do  przeprowadzenia  kontroli 
realizacji tego przetargu. 

6) Sprawa ZP.271.10.2013.WP remont  lokali  mieszkaniowych w budynku 
przy ul. Żeromskiego 25 w Trzciance, wpłynęło 10 ofert. Komisja prosi o 
wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy.

7) Sprawa  ZP.271.12.2013.WP   usługi  rzeczoznawcy  majątkowego, 
wpłynęły 2 oferty. Umowa limitowa  zawarta na 3 lata.
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8) Sprawa  ZP.271.14.2013.WP  koszenie  trawników  i  przecinanie 
żywopłotów na  terenie  gminy  Trzcianka -    przetarg  unieważniony na 
podstawie art. 5. 93 ust. 1 pkt.4 pzp.

9) Sprawa  ZP.271.17.2013.WP  udzielenie  kredytu  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wpłynęły 3 
oferty. Komisja prosi o informację czego dotyczą poniesione koszty. 

10) Sprawa  ZP.271.19.2013.WP  dowóz  uczniów  do  przedszkoli,  szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 
2013/2014.   Wpłynęły  2  oferty.  Komisja  prosi  o  wyszczególnienie 
powodów zwiększenia kwoty umowy.

11) Sprawa ZP.271.22.2013.WP remont lokali mieszkaniowych                     w 
budynku przy ul. Żeromskiego 25 w Trzciance. Komisja nie otrzymała 
dokumentów do przeprowadzenia kontroli realizacji tego przetargu. 

12) Sprawa ZP.271.25.2013.WP kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy 
Trzcianka.  Wpłynęły  4  oferty.  Umowa została  zawarta  na  okres  4  lat. 
Komisja prosi   o informację, czy jest zgodne z prawem, powołanie do 
składu komisji  na wybór ubezpieczyciela Brokera ubezpieczeniowego. 

13) Sprawa  ZP.271.5.2014.WP  utrzymanie  w  schronisku  zwierząt 
bezdomnych    z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności. 
Komisja  nie  otrzymała    dokumentów  do  przeprowadzenia  kontroli 
realizacji tego przetargu. 

14) Sprawa  ZP.271.2.2014.WP  budowa  budynku  gospodarczo  – 
magazynowego  dla  przechowywania  sprzętu  wodnego.  Wpłynęło  15 
ofert. Umowa przewiduje zwiększenia wartości umowy.  Komisja prosi 
o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy. 

15) Sprawa ZP.271.9.2014.WP  wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Trzciance w sprzęt  sportowy. Wpłynęła 1 oferta. 
Brak uwag. 

16) Sprawa ZP.271.11.2014.WP profilowanie dróg gminnych. Wpłynęły dwie 
oferty. Brak uwag.  

17) Sprawa  ZP.271.15.2014.WP  utrzymanie  zieleni  na  terenie  miasta 
i gminy Trzcianka, wpłynęły 4 oferty. Komisja prosi o podanie warunków 
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umowy dot. utrzymanie zieleni na terenie miasta  oraz podanie powodów 
zawarcia dodatkowej umowy.

18) Sprawa ZP.271.16.2014.WP remont Sali wiejskiej w Siedlisku. Wpłynęło 
5 ofert. Komisja prosi o informację odnośnie terminu zakończenia robót, 
zakończenie prac, zgodnie z umową,  miało nastąpić 10 lipca 2014 r. 

19) Sprawa  ZP.271.19.2014.WP   utrzymanie  zieleni  na  terenie  miasta 
i gminy Trzcianka wpłynęła jedna oferta.

20) Sprawa  ZP.271.20.2014.WP  zaprojektowanie  i  wykonanie  boiska 
piłkarskiego treningowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance. Wpłynęły 4 
oferty.  Zakończenie prac planuje się na 29 sierpnia 2014 r. 

Przetargi  zostały  ogłoszone  w  BIP  i  na  stronie  internetowej  Urzędu 
postępowanie zgodnie z warunkami uozp. 

Ad 4. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.

         Komisja otrzymała wyjaśnienia na zadane pytania.

Zgodnie z wcześniejszymi  zaleceniami komisji , że do składu Rad Nadzorczych 
spółek gminnych nie   powoływa

 pracowników  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  komisja  prosi  o  informację 
powodów pozostawienia w radach nadzorczych osób o takim statusie. 

    Ad 5.  Sprawy wniesione do komisji.

Pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  2014.07.15  OR.030.3.2.2014.BKZ  w 
przedmiocie ilości etatów w Straży Miejskiej w Trzciance oraz zakresu jej 
działania, pismo wraz plikiem dokumentów stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja Rewizyjna – 24 lipca 2014 r.

Komisja  stwierdza,  że  ostateczną  opinię  do  pisma  pana  Burmistrza  z  dnia 
2014.07.15  OR.030.3.2.2014.BKZ  po  zebraniu  informacji,   winna  wydać 
merytoryczna  Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki. 
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Zdaniem  Komisji  Rewizyjnej  winno  nastąpić  zwiększenie    strażników 
o dwie osoby   w celu   wprowadzenia dwuzmianowego prowadzenia patroli 
z  jednoczesnym  odciążeniem  Straży  Miejskiej  od  wszelkich  czynności 
niezwiązanymi z obowiązkami  Strażnika Miejskiego. Głównym  i w zasadzie 
jedynym zadaniem powinno  być  kontrolowanie  realizacji  przepisów ustaw  i 
uchwał  Rady  Miejskiej  dotyczących  estetyki,   ładu,  porządku  i  czystości  w 
gminie a także oddziaływania prewencyjnego. 

 Ad 6.  Wolne wnioski.
 Nie złożono  wniosków. 
         

 Ad 7.  Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Paweł Kolendowicz
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