RM 0063-1/2/06

Protokół Nr 2/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego dnia 13.02.2006 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola
wybranych
zamówień
publicznych
przez Burmistrza Koronowa w roku 2005.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

przeprowadzonych

Ad. 1
Otwarcia dokonał Przewodniczący
oraz stwierdzając quorum.

Komisji

Rewizyjnej,

witając

zebranych

Obecni na posiedzeniu:
- członkowie Komisji Rewizyjnej
- Burmistrz Koronowa – Zygmunt Michalak
- Inspektor ds. zamówień – E. Malinowska

Ad. 2
Komisja wybrała z przedstawionego wykazu 5 przetargów zamówień publicznych.
- Budowa kanalizacji deszczowej, odwadniającej ul. Dworcową, Kwiatową
i Ogrodową.
- Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie.
- Adaptacja budynku Bursy na budynek użyteczności publicznej.
- Modernizacja drogi gminnej Łąsko Wielkie – Buszkowo.
- Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie Gminy
Koronowo.
Od strony przetargowej, prezentacji i omówienia dokonała Inspektor Urzędu
E. Malinowska, prezentując poszczególne zamówienia publiczne. Natomiast
od strony wykonawstwa w/w inwestycji, wyjaśnień udzielał Burmistrz Koronowa
Zygmunt Michalak, który stwierdził, że najważniejszym kryterium wyboru wykonawcy
poszczególnych zamówień była cena wykonania.

Komisja w składzie:
- Kołodziejczyk Andrzej
- Dombrowska Maria
- Szalski Zbigniew
- Malinowska Elżbieta
w oparciu o to kryterium wybrała n/w wykonawców:
- Budowa kanalizacji deszczowej – „WIMAR” Koronowo
- Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 – Ekiert Józef
- Adaptacja budynku Bursy – „Elmur” Bydgoszcz
- Modernizacja drogi Łąsko Wielkie – „Rem-Dróg” Nakło
- Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi – Zygowski Andrzej, Koronowo,
którzy prace swe wykonali przekazując wykonanie robót protokołem odbioru
inwestorowi; natomiast wykonanie odśnieżania i usuwania gołoledzi odbywa się
bieżąco w sytuacji wystąpienia warunków zimowych.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji zaapelował do członków Komisji, by następne spotkanie
w miesiącu marcu dotyczyło udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa
za wykonanie budżetu 2005 r.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5.____________________________

