Protokół Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie , które odbyło się w
dniu 26 lutego 2019 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Jakub Mielczarek.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja (wykaz) dotycząca zamówień publicznych zrealizowanych w 2018 r.
do 30 tys. € (od 15 tys.€ do 30 tys.€).
2. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji ( 4 głosy za bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących się- nieobecny radny Mateusz Słojewski).
Ad. 1
Wykaz zamówień publicznych ( przekazany Członkom Komisji przed terminem
posiedzenia Komisji) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30 000,00 euro przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Strykowie
w 2018 roku przygotowany został przez Panią Grażynę Popczyńską Naczelnika Wydziału
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Strykowie.
Do realizacji zamówień publicznych , których wartość szacunkowa netto w skali roku
budżetowego jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4 ust.8).
Realizacja w/w zamówień podprogowych w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbywa się w
sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, na
podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr
38/2014 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 16.04.2014 r.
Wartość euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych jest
ustalana raz na 2 lata przez Prezesa Rady Ministrów – w roku 2018 wartość euro została
ustalona w wysokości 4,3117 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017
r. (Dz. U. 2017.poz.2477). W przeliczeniu 30 000 euro to kwota 129 351,00 zł netto
(159 101,73 zł brutto)
Regulamin udzielania zamówień określa sposób prowadzenia postępowań podprogowych:
1/ zamówienia do 3 000,00 euro tj. 12 935,10 zł netto (15 910,17 zł brutto) poprzez
negocjacje z jednym wykonawcą,
2/ zamówienia od 3000,00 do 15 000,00 euro tj. do 64 675,50 zł (79 550,87 zł brutto)
poprzez rozeznanie cenowe,
3/ zamówienia od 15 000,00 do 30 000,00 euro tj. do 129 351,00 zł (159 101,73 zł brutto)
poprzez zapytanie ofertowe.
W roku 2018 Wydział Inwestycji , Zamówień Publicznych i Infrastruktury zawarł na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych 119 umów o wartości łącznej
brutto 3 169 853,20 zł oraz 143 zleceń o wartości łącznej brutto 750 134,06 zł.
W roku 2018 przeprowadzono 45 postępowań w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 4
ust 3 regulaminu , w wyniku których zawarto 48 umów.
Wykaz postępowań w trybie zapytania ofertowego zawiera 45 pozycji na łączną kwotę
1 632 446,41 zł.
Po zapoznaniu się z wykazem oraz dyskusji, Komisja wnioskowała o przygotowanie
dokumentów ( przedłożenia w oryginale) do następujących postępowań:
1) zakup i dostawa kruszywa drogowego na potrzeby gminy Stryków w ilości 1500 Mg
wartość brutto 88 380,00 zł;
2) zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej wartość brutto
85 906,26 zł;
3) wykonanie oświetlenia solarnego kładki w Dobrej wartość brutto 26 000,00 zł;
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4) wykonanie oświetlenia solarnego placu zabaw w m. Sierżnia wartość brutto 33 500,00
zł i wykonanie monitoringu placu zabaw w Sierżni wartość brutto 54 500,00 zł.
Burmistrz Strykowa przyjął wniosek Komisji celem realizacji.
Ad. pkt. 2
Radny Marek Gierat zwrócił się z prośbą o informację o ilości uczniów i ilości klas w Szkole
Podstawowej nr 2 w Strykowie przy ul. Targowej.
Radny pytał kiedy odbędzie się przetarg na dokończenie Gozdowa?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że przetarg będzie możliwy po
zabezpieczeniu przez radę Sroków finansowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak
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