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Komisja Rewizyjna 

 

Protokół nr III  

Posiedzenie w dniu 9 sierpnia 2021  

 

 

Obrady rozpoczęto 9 sierpnia 2021 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:35 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Bernarda Komorowska 

3. Andrzej Kułak 

4. Artur Maciej Lis 

5. Janusz Obara 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie w dniu dzisiejszym  

i przywitał uczestników. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 4 z 5-cio osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczą także pani Katarzyna Kaleta-Borowiec – referent ds. inwestycji oraz  

Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do proponowanego porządku 

obrad.  

Nie zgłoszono uwag.  

Porządek obrad został przyjęty. 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr II z dnia 10 maja 2021 r. 
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Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

5. Kontrola wybranego zadania inwestycyjnego 

Kontroli poddane zostało zadanie pn. „Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych 

budynku Świetlicy samorządowej w Wiśniówce”. Przewodniczący Komisji zwrócił się  

z pytaniem, czy komisja chce w pierwszej kolejności prześledzić dokumentację, czy sprawdzić 

obiekt.  

Radni zdecydowali, że w pierwszej kolejności skontrolują prace na miejscu. 

Komisja udała się na teren obiektu w celu przeprowadzenia kontroli.  

Do budynku świetlicy w Wiśniówce przybył radny Ryszard Filipowicz.  

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

zakres prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych. W ramach prac przewidziano 

m.in. oczyszczenie i wykonanie okładziny kominów, wykonanie okładzin ścian, 

szpachlowanie, malowanie, przygotowanie podłoża i ułożenie terakoty na ścianach  

i posadzkach, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie podłogi z paneli, montaż urządzeń 

sanitarnych, częściowa wymiana instalacji c.o., montaż oświetlenia. 

Prace zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną „Bud Przem” Przemysław Gaweł  

z Buska – Zdroju, zgodnie z terminem określonym w umowie (stanowi załącznik protokołu).  

Kierownik BiGP wyjaśnił, że w trakcie prowadzonych prac wynikły prace dodatkowe 

obejmujące m.in.: demontaż i wyminę części instalacji elektrycznej i wod.-kan., wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej, rozbiórkę podłóg ślepych wraz z rozbiórką legarów  

i przygotowanie podłoża pod posadzkę. Zakres robót dodatkowych został opisany  

w protokołach nr 1-4 z dnia 14.04.2021 r., stanowiących załącznik protokołu. W ramach robót 

dodatkowych poprawiono również ciąg komunikacyjny między drogą a budynkiem, poprzez 

usunięcie chodnika z płyt betonowych i ułożenie chodnika z kostki brukowej oraz naprawione 

zostało istniejące ogrodzenie.  

Zakres robót podstawowych opiewał na kwotę 77.800,00 zł brutto; poprzez wykonanie prac 

dodatkowych został zwiększony o 30.521,00 zł, na co składają się kwoty: 

− 6.863,76 zł roboty dodatkowe (ogólne, modernizacyjne i remontowe), 

− 12.804,29 zł roboty dodatkowe elektryczne, 

− 6.027,23 zł roboty dodatkowe związane z wykonaniem dojścia do świetlicy, 

− 4.825,72 zł roboty dodatkowe związane z wykonaniem dojścia do biblioteki. 

Łączne nakłady to kwota 108.321,00 zł. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik 

protokołu.  

Protokół odbioru prac został sporządzony w dniu 09.07.2021 r. wykonawca złożył fakturę  

w dniu 12.07.br., dokumenty stanowią załącznik protokołu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o poprawienie wyłazu na dachu budynku.    

Obrady opuścił radny Ryszard Filipowicz. 

Komisja nie zgłasza uwag do wykonanej inwestycji.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

6. Sprawy różne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w trzecim  

posiedzeniu i o godzinie 16:35 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Janusz Obara   

  

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


