
 
 
    P R O T O K Ó Ł nr 4  
 
 
 
   Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
 
  Odbytego w dniu 20 marca 2015 roku  
 
  Komisja w składzie wg zał. listy obecności  
 
  Ponadto udział w posiedzeniu wzięła  
 

1. Janina Pawełczyk – Przewodnicząca Rady  
2. Monika Leciejewska – pracownik Urzędu  

\ 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk 

Grycz ,który powitał zebranych oraz pozostałe osoby biorące udział w 
posiedzeniu komisji i stwierdził, że zgodnie z planem pracy Komisji na 
dzisiejszym posiedzeniu zapoznamy się z procedurą  przetargową oraz 
wykonaniem zadania  pt. Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku . 

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz stwierdził, że zapoznał się 
częściowo  z wykonaniem tego zadania  ,które zostało wykonane za kwotę 
1.191.922,-zł . 

Kosztorys opiewał na kwotę  1.400 tys. zł /zmniejszenie  nastąpiło  po 
przetargu  

Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego  to kwota  440 tys. zł  z funduszy na 
odnowę i rozwój wsi . 

Dodatkowo z funduszu miasta i gminy zapłaciliśmy kwotę 46.369,-zł 
na nasadzenie  oraz została podpisana umowa na okres 1,5 roku na utrzymanie 
tej zieleni na kwotę 26.258,-zł. 

Na utrzymanie tej zieleni był ogłoszony konkurs ,gdzie zgłosiły się 
dwie firmy . 

Komisja konkursowa składała się z następujących  osób:\ 
Burmistrz MiG Henryk Litka  
Sekretarz MiG Liliana Lenarczyk Żurczak  
Wiesława Szermelek –radna  
Zbigniew Kierzkowski – radny  
Jacek Woroch – radny  
Monika Leciejewska – pracownik Urzędu  
Maria Surowiec – pracownik Urzędu  

 
Komisja konkursowa rozpatrzyła dwie oferty i wybrała firmę  Zakład 
Architektury Zieleni Ogrody Bugała – przy stanie głosowanie 5:2 

Druga firma to firma Pana Mikołajczaka z Lubiatowa . 
W ostatnim okresie dokonałem oględzin tego rynku stwierdzając  ,że 

został on wykonany  bardzo estetycznie ,nastąpiła poprawa estetyczna tego 
rynku oraz uzyskano większą ilość miejsc parkingowych. 

 



Pani Monika Leciejewska – przedstawiła ofertę Pana Bugały  
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk - - wiem ,że była w pierwszej 
kolejności złożona  koncepcje na zagospodarowania rynku i  tam było uwzględnione 
targowisko . 

Na jakim etapie to zostało zmienione.  
Pani Monika Leciejewska - trudno ustosunkować się do pytania Pani 

Przewodniczącej ,gdyż posiadam taką koncepcję ,że na rynku nie jest usytuowane 
żadne targowisko . 

Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zapoznałam się z ofertą 
Pana Bugały i stwierdzam ,że nie wszystkie ceny są niskie ,przykładem jest tu zakup  
krzewów ,nie widzę tu żadnej zniżki przy zakupie takiej ilości drzew i krzewów/  

Proszę do protokołu dołączyć  tą ofertę Pana Bugały . 
Umowa jest na okres 1,5 roku tj do końca roku 2015 . 

Pani Aneta Niewrzendowska – czy ta umowa będzie przedłużona i kto to będzie 
później wykonywał. 
Pani Monika Leciejewska – umowa jest tylko do końca tego roku ,po tym terminie 
będzie to wykonywał pracownik gospodarczy Urzędu  
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – czy  wszystkie prace przed nasadzeniem 
były wykonane przez tą firmę prawidłowo, szczególnie chodzi o wymianę podłoża 
ziemi . 
Pani Monia Leciejewska – uważam ,że to co zostało przedstawione w ofercie to 
zostało wykonane prawidłowo  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – mam pewne zastrzeżenia co do nasadzeń 
róż szczególnie pod drzewami ,gdyż widzimy ,że te krzewy w roku 2014 nie kwitły w 
ogóle . 
Pani Monika Leciejewska – jeżeli krzewy w tym roku nie zakwitną to Pan Bugała 
będzie zobowiązany  w ramach tej umowy utrzymania te krzewy wymienić. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak jak już na wstępie powiedział 
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz  ,rynek został wykonany bardzo estetycznie 
i bardzo dobrze ,udało się wybrać dobrą firmę  
Pani Monika Leciejewska – tak ,rynek został wykonany bardzo dobrze taka jest 
opinia nie tylko nasza ,ale są również opinie z innych gmin ,które zwracają się do nas 
o podanie  nazwy wykonawcy ,gdyż są tym zainteresowanie z uwagi na wykonanie 
takich samych zadań . 
Pani Aneta Niewrzendowska – na jaki okres jest gwarancja na wykonanie rynku . 
Pani Monika Leciejewska – na okres 3 lat  
Jeżeli  chodzi o sposób przeprowadzenia przetargu na wykonanie tego zadania to 
odbyły  się 2 przetargi . 
W pierwszym przetargu było kilka ofert z tym jednak ,ze firma, która została wybrana 
nie podpisała umowy ,kolejna  oferta została wycofana   i w związku z tym  przetarg 
unieważniono ze względu na brak zabezpieczonych środków . 
Do drugiego przetargu były dwie oferty i wybrano tą firmę, która wykonywała to 
zadanie . 
W dalszej części posiedzenia Komisji głos zabrał radny Roman Ratajczak ,który 
skierował pytanie do Pani Moniki Leciejewskiej – czy wszyscy mieszkańcy 
Małachowa będą mogli się podłączyć do budowanej kanalizacji . 
Pani Monika Leciejewska – nie wszyscy ,dokumentacja  dotyczy tylko głównej drogi 
i tam zamieszkujących  osób ,natomiast na boczne drogi kanalizacja nie będzie 
rozprowadzana . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – też byłam przekonana ,że  to będzie 
wszędzie doprowadzone a teraz słyszymy ,że to będzie inaczej wyglądało ,pierwszy 
raz o tym słyszę dlaczego to tak wyszło  
Pani Monika Leciejewska  – o tym jak to ma wyglądać  od początku budowy tej 
kanalizacji było wiadomo wszystko, zależało od posiadanych środków na ten cel . 
Koszty ,które trzeba by było zabezpieczyć na podłączenie tych gospodarstw przy tych 
bocznych drogach  przewyższały by  pozostałe koszty ,tak ,że koncepcja jest taka 
ażeby tam budowano przydomowe oczyszczalnie . 
Natomiast jeżeli chodzi o termin oddania do użytku  tego zadania to maj 2015 rok . 
Po tym okresie wszystkie osoby w przeciągu poł roku musza się podłączyć do 
kanalizacji . 
 
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz podziękował Pani Monice Leciejewskiej za 
przedstawienie  tematów . 
Podziękował również komisji  oraz Pani Przewodniczącej  za udział w posiedzeniu 
komisji . 
Porządek  został wyczerpany i posiedzenie komisji zostało zakończone . 
 
 
 Protokolant       Przewodniczący Komisji  
 
Stefania Gagat     Henryk Grycz  
 
 


