Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2016 r.
w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz.
446, zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w
okresie 14.10.- 02.12.2016 r. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z planem pracy przyjętym na 2016 r. Komisja Rewizyjna w okresie 14.10.2016 r. –
02.12.2016 r. przeprowadziła kontrolę Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
w Kościanie.
Kontroli poddano stosowanie procedur zamówień publicznych w zadaniach remontowych
realizowanych w 2016 roku przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
Pismem nr BR.0012.4.33.2016/1 z dnia 14.10.2016 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do
Burmistrza Miasta Kościana o przedstawienie wykazu dziesięciu umów o najwyższej wartości wraz z
ewentualnymi aneksami, zawartych w bieżącym roku z wykonawcami realizującymi zadania
remontowe dla MZGMiD oraz przedłożenie obowiązującego w zakładzie regulaminu udzielania
zamówień publicznych.
Na prośbę Komisji Rewizyjnej kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
w Kościanie, jako upoważniony do składania wyjaśnień w trakcie kontroli, pismem nr Ldz. 846/16 z
dnia 21.10.2016 r. przedłożył wykaz stosownych umów, z których komisja wybrała do szczegółowej
kontroli trzy zadania:
1)remont elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 33,
2)remont dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 16,
3)utwardzenie alei na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie.
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przedłożonego kompletu dokumentów ww. zadań
remontowych i stwierdziła, że w przetargach na wykonanie robót remontowych bierze udział mała
liczba oferentów. W dwóch spośród trzech skontrolowanych postępowań przetargowych udział wziął
tylko jeden oferent. W przypadku trzeciego zadania, o udzielenie zamówienia ubiegało się dwóch
oferentów. Zdaniem komisji, te liczby są zbyt niskie. Prawdopodobną przyczyną są uregulowania
obowiązującego w zakładzie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. W szczególności dotyczy to § 4 pkt 4
regulującego w niezbyt precyzyjny sposób zasady ogłaszania przetargów. Komisja uważa, że sposób i
tryb ogłaszania przetargów winien być odrębnie uregulowany i uszczegółowiony w regulaminie.
Ponadto komisja zauważyła, że w przypadku zadania polegającego na utwardzeniu alei na
cmentarzu komunalnym, w dokumentacji brakuje kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys taki winien
być opracowany zgodnie z § 2 pkt 2 obowiązującego regulaminu.
Innych uwag komisja nie sformułowała.
W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
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Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Bartczak
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