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Komisja Rewizyjna 

 

Protokół nr III  

Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022  
 

 

Obrady rozpoczęto 22 sierpnia 2022 o godz. 15:45, a zakończono o godz. 16:47 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 

 

Lista gości na posiedzeniu: 

Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej  

Ewelina Dąbrowska – referent Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej  

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

uczestników obecnych w Sali Samorządowej urzędu gminy w Masłowie. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 5 radnych z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy odczytywać proponowany porządek obrad 

i czy są jakieś wnioski, do proponowanej treści.  

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 
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4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

5. Kontrola wybranego zadania inwestycyjnego 

Kontroli poddane zostało zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. 

Spokojna za cmentarzem – etap II”. Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie 

dokumentacji. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił 

historię zadania składającego się z trzech etapów. Pierwszy z nich został zrealizowany w 2017 

roku, gdzie wybudowano odcinek sieci o długości 1013 mb na ul. Spokojnej (od skrzyżowania 

z ul. Księdza Józefa Marszałka).   

Referent ds. wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji gminy Ewelina Dąbrowska 

przedstawiła szczegółowo zakres wykonanych prac oraz wydatki poniesione w ramach 

realizacji tego zadania. 

Komisja ustaliła, co następuje. 

Ogłoszenie  zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21-05-2021 r. (numer ogłoszenia: 

2021/BZP 00061044/01. W ramach postępowania zgłosiło się 5 wykonawców, spośród których 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kanryd Jerzy 

Rydlewski, Wojciech Kania Spółka Jawna z siedzibą: ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów 

Pierwszy. W dniu 22-07-2021 r. zawarta została umowa nr BiGP.272.80.2021.ED (stanowi 

załącznik protokołu) na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Masłowie 

Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem – etap II” za kwotę 393.600,00 zł brutto.  

Zakres prac obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej 

ul. Spokojna oraz ul. Mała i ul. Widokowa, składającego się z:  

− wodociągu Ø180 PE z rur PE100 SDR11 PN 16 L=260,17 m, 

− wodociągu Ø125 PE z rur PE100 SDR11 PN 16 L=992,32 m, 

− podejścia pod hydranty z rur żeliwnych sferoidalnych Ø80 L=8,78 m, 

− rury osłonowej stalowej 273/8,8  mm L=14,00 m, 

− armatury (firmy JAFAR): 5 szt. zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø150, 8 szt. zasuw 

żeliwnych kołnierzowych Ø100, 8 szt. zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø80 (do 

hydrantów), 10 szt. zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø50 (do przyłączy 

wodociągowych), 7 szt. hydrantów p-poż Ø80 nadziemnych, 1 szt. hydrantu p-poż. Ø80 

podziemny,  

− betonowej komory redukcji ciśnienia o wymiarach 3,1 x1,6 m wyposażonej w: 2 szt. 

zasuw kołnierzowych Ø100, filtr siatkowy Ø65, regulator ciśnienia Ø65, kompensator 

teleskopowy Ø65 oraz zawór bezpieczeństwa Ø65.  
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W dniu 22-11-2021 r. wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kanryd Jerzy 

Rydlewski, Wojciech Kania S.j. zgłosił wykonanie inwestycji. Odbiór prac nastąpił w dniu 30-

11-2021 r. przy udziale Piotra Jagiełło – inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez 

Gminę Masłów oraz przedstawicieli spółki Wodociągi Kieleckie  sp. z o.o.  

Zgodnie z umową nr BiGP.272.80.2021.ED wykonawca przedłożył faktury (stanowią 

załącznik protokołu):  

− nr FA/19/2021 z dnia 29-10-2021 na kwotę 280.501,50 zł, 

− nr FA/21/2021 z dnia 30-11-2021 na kwotę 113.098,50 zł.  

Łączna wartość wykonanych robót wynosi 393.600,00 zł brutto i została wypłacona 

wykonawcy zgodnie z w/w umową.  

W dniu 09-12-2021 r. wpłynęła również faktura nr 2/12/2021 na kwotę 5.480,00 zł za pełnienie 

funkcji inspektora.   

Wartość zadania, obejmuje również aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wynosi ogółem: 

401.080,00 zł.  

W dyskusji poruszono sprawy: kosztów przyłącza budynku do sieci, ilości budynków w obrębie 

budowanego odcinka, ilości budynków zlokalizowanych na brakującym odcinku sieci oraz 

problemów pojawiających się podczas prac budowalnych.  

Na wszystkie pytania odpowiedzi udzieliła Ewelina Dąbrowska, informując o warunkach jakie 

gmina musiała spełnić, by umożliwić wpięcie budynków do sieci, ponieważ przyłącza nie były 

elementem realizowanego projektu. Do realizacji pozostał jeszcze III etap tej inwestycji, jednak 

z uwagi na fakt, że jest to odcinek, przy którym nie ma zabudowy – podjęta została decyzja  

o odstąpieniu od realizacji tej części zadania. II etap budowy sieci przebiegał bez dodatkowych 

problemów, ponieważ firma realizująca to zadanie to doświadczony wykonawca. Na podstawie 

uchwały nr XLI/417/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2021 roku, sieć 

wodociągowa w Masłowie Pierwszym przy ul. Spokojnej, za cmentarzem, wykonana w ramach 

etapu II, została przekazana do nieodpłatnego użytkowania przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Sieć pozostaje własnością Gminy Masłów.  

Komisja udała się na teren (od strony ul. Miłej w Masłowie Pierwszym), w celu 

przeprowadzenia kontroli. 

Po powrocie do Sali Samorządowej urzędu gminy, komisja nie zgłasza uwag do omawianej 

inwestycji.  

Przewodniczący Komisji sformułował wniosek i poprosił o przegłosowanie. 

Komisja nie wnosi uwag do realizacji kontrolowanego zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem – etap II”. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 
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7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu  

i o godzinie 16:47 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Janusz Obara   

 
Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


