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Protokĺĺl Nr 2312020
z posiedzenia Komisjĺ Rewĺryjnej'

które odbylo się
w Powiatowym Zarządzĺe Dróg w Busku - Zdroju

w dniu 18 wľześnia 2020 ľoku

W posĺedzeniu udzĺał wzięli:

Kľzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
B o gusława Maj cheľczak - Wi cepľzewodnicząca Komisj i
Jan Bartosik
Roman Duda

otaz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Grzegorz Paw _ Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych
w PowiatowymZarządzieDrőg w Busku - Zďroju

Pľoponowany porządek posĺedzenĺa Komisji:

1.

2.
3.
4.

1. otwaľcie posiedzenia'
Ż. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego
5. Kontrola ľealizacji wybranych

dľogowych.
6, Spľawy rőŻne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

posiedzenia Komisjl.
postępowaŕĺ przetargowych w zakresie inwestycji

Ad. I
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kľzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 1300

otworzył 23 posiedzenie Komisji.

Ad.2
Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinfoľmował, iŻ zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji (l Członek Komisji nieobecny.
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o godz. l3|5 do posiedzenia Komisji dołączyła Członek Komisji Bogusława Majcheľczak), co
stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji _ Iisty obecności
Członków Komisji i osób zaproszonych stanowiq załqcznikĺ nr I í 2 do nÍniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany poľządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

za-3
przeciu,- 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr 2212020 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu
l1 sierpnia 2020 ľoku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

za-2
przeciw - 0

wstrzymał się _ l

Ad.5
Kontľola realizacji wybranych postępowań przetaľgowych w zakľesie inwestycji dľogowych.

Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak pľzedłożył Członkom
Komisji zestawienie przetaľgów zrealizowanych w 20l9 roku _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz zestawienie pľzetargów zrea|izowanych w 2020
roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor PZD
w Busku _ Zdroju poinťoľmował, Że w 2019 roku zrealizowano 17 przetargów, w tym: 14 na
ľoboty budowlane, l na świadczenie usług,2 na dostawy' na łączną kwotę l9 308 973'50 zł.
w 2020 ľoku zrealizowano 3 przetaľgí, w tym: 2 na ľoboty budowlanę i l na dostawy, na łączną
kwotę 437 168,82 zł. obecnie PZD oczekuje na ľozstľzygnięcie dwóch naborów wniosków
złoŻonych w ľamach progľamu Fundusz Dľóg Samoľządowych.

o godz. ] 315 do posiedzenia Komisji dołqczyła Członek Komisji Bogusława Majcherczak.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytani em czy w okľesie od m_ca stycznia 20l9 roku do chwili
obecnej w Powiatowym Zarządzie Dľóg w Busku _ Zdroju były pľzepľowadzone kontrole
zewnętľzne' Jakiego zakresu dotyczyły? Czy wydano zalecenia pokontľolne?

Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Że w 20l9 ľoku przeprowadzona została
kontrola przez pracowników Refeľatu Audytu Wewnętľznego i Kontľoli Staľostwa
Powiatowego w Busku - Zdľoju dotycząca m.in.: zatrudnienia, funduszu płac a także środków
fi nansowych związany ch z przepľowadzanymi postępowaniami pľZetaľgowymi. W ubiegłym
ľoku odbyła się ľównież kontľola odnośnie wykorzystania śľodków na usuwanie skutków
powodzi i innych klęsk zywiołowych' Pľzedmiotową kontrolę pľzepľowadzili pracownicy
Wydziału Infľastľuktuľy i Rozwoju Świętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Była to kontrola w foľmie weľyfikacji dokumentacji, a także obejmowała wizję w teľenie.
ok. l-2 lata temu w PZD kontrolę pľZeprowadziła NajwyŻsza Izba Kontľoli, a ok. 4-5 lat temu
kontľolę podjęły Urząd Kontľoli Skarbowej i Regionalna Izba obľachunkowa'
Z przeprowadzonych kontľoli zostały spoľządzone protokoły wraz z zaleceniami.
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Radny Jan Baľtosik zapytał czy w Powiatowym Zarządzie Dľóg w Busku _ Zdroju jest
zatrudniona osoba, któľa posiada uprawnienia budowlane w specjalności dľogowej.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że na początku funkcjonowaniaPZD w Busku -
Zdroju zatrudnionych było 7 pracowników posiadających takie upľawnienia. W chwili obecnej
w PZD zatľudnione są 3 takie osoby (w tym Dyľektoľ jednostki). Dyľektoľ PZD wskazał na
problem związany z pozyskaniem takich specjalistów wynikający ze zbyÍ niskich
wynagrodzeń'

W związku z kolejnym pytaniem Radnego Jana Baftosika dotyczącym pľowadzenia przez
Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku _ Zdľoju Dzienników objazdu dľóg' Dyrektoľ PZD w Busku
_Zdrojuprzekazał, że całość praczwiązanych zutrzymaniem dľóg powiatowych na obszarze
działania Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju jest prowadzona pÍzez 2 obwody
Drogowe: obwód Drogowy Nľ l w Busku _ Zdroju i obwód Dľogowy Nľ 2 w Stopnicy.
obwody te utľzymują odcinki dľóg pľzebiegające przez Gminy: Busko _ Zdrőj, Gnojno'
Wiślica, Nowy Koľczyn (obwód Drogowy Nľ l w Busku _ Zdľoju), Pacanów, Solec _ Zdrőj,
Stopnica, Tuczępy (obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy)' Dyľektoľ PZD poinfoľmował,
Że w obydwu obwodach Drogowych prowadzone są Dzięnniki objazdu dľóg'
W przedmiotowych Dziennikach zawarte są inťormacje odnośnie stanu technicznego dľóg, pľac
jakie zostały wykonane, kompletności oznakowania dľóg. W pľzypadku zdarzen dľogowych
pľzedmiotowa dokumentacja jest przekazywana do Pľokuľatury' Ubezpieczyciela, celem
wykazania, Że dana dľoga jest utľzymywana w nalezytym stanie.

Następnie Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pýaniem czy do Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku _ Zdľoju wpływały od jednostek samoľządu teľytoľialnego' Policji, osób fizycznych
wnioski, skaľgi dotyczące niewłaściwego stanu technicznego dróg oraz popľawy i zmiany
oznakowania. Czy PZD prowadzi rejestľ skarg i wniosków?

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdľoju poinfoľmował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku _ Zdroju
takiego ľejestľu nie prowadzi. Dyľektor PZD przekazał, że wnioski' któľe wpływają i są
zasadne, Powiatowy Zarząd Dľóg stara się realizowai w miarę posiadanych środków
finansowych. Wnioski, któľe przekraczają możliwości zarządcze PZD są przekazYwane do
Zarządu Powiatu a czasami trafiają nawet do Rady Powiatu' W przypadku niektórych
wniosków Zarządowi i Radzie Powiatu ľównież nie udaje się zabezpieczyć, środków na ich
realizację ze względu na ogľaniczone możliwości ťrnansowe. Następnie DyľektorPZD w Busku
- Zdľoju omówił proceduľę zmiany oznakowania dľogi wynikającą zRozporządzęnia Ministra
Infrastruktuty Z dnia 23 wľześnia 2003 ľ. w spľawie szczegółowych waľunkőw zarządzania
ľuchem na drogach oraz wykonywania nadzoľu nad tym zarządzaniem' Dyľektot PZD w Busku
_ Zdroju wyjaśnił, że w celu szczegółowego ľozpatrzenía wniesionych wniosków dotyczących
oznakowania drogi powołuje się komisję, w której skład wchodzą m.in.: przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdľoju, pľzedstawiciel Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju' pľzedstawiciel organu zarządzającego ľuchem _ Staľosty Buskiego.
Wiw Komisja dokonuje objazdu dľogi i sporządza protokół wtaz ze stosowną opinią
w pľzedmiotowej spľawie. W przypadku pozytywnej opinii wpľowadza się zmiany w projekcie
stałej organizacji ľuchu' W pľzypadktr wniosków o ogľaniczenie pľędkoŚci na drodze
np.w związkuzduŻąIiczbąwypadków,PZD posiłkuje się opinią Komendy Powiatowej Policji,
któľa posiada Statystyki w tym zakľesie.
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Radny Jan Baftosik poruszył kwestię prowadzenia ewidencji dľóg i obiektów inŻynierskich.
Czy PZD w Busku _ Zdroju ma zakupiony pľogľam informatyczny słuŻący do ewidencji dľóg
powiatowych? W jakiej formie pľowadzone są książki dľóg?

Dyrektor PZD w Busku _ Zdľoju poinfoľmował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku _Züoju
posiada system EWIDR ptzęZnaczony do pľowadzenia ewidencji dróg, mostów i wszystkich
obiektów inżynieľyjnych. W w/w systemie zaewidencjonowane są wszystkie drogi powiatowe.
Wszystkie drogi mają numeľy ewidencyjne' numeľy nadane przez Zarząd Województwa
Swiętokľzyskiego. KaŻdej drodze nadany jest numeľ składający się z cztercch cyťľ i jednej
litery, stanowiącej wyľóżnik województwa (T). Swoją ewidencję majątakŻe obiekty mostowę'
KaŻdy z obiektów mostowych ma ustalony numeľ ewidencyjny (Jednolity Numęr
Inwentaľzowy), nadany pÍzez Geneľalnego Dyrektoľa Dľóg Kľajowych i Autostľad. Książki
dľóg i obiektów mostowych są prowadzone w formie papieľowej i elektľonicznej.

Radny Jan Baľtosikzapytał czy Powiatowy Zaľząd Dróg w Busku _Zdrojuprowadzi okľesowe
i roczne kontľole stanu technicznego dróg powiatowych.

Dyľektor PZD w Busku _ Zdľoju wyjaśnił' Że zarőwno drogi, jak i obiekty mostowe podlegają
zgodnie zWmaganiami Pľawa budowlanego okľesowym kontľolom' przeprowadzanym razdo
roku oľaz co 5 lat. Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju poinf'ormował, Że Íakie przeg|ądy zarówno
dróg, jak i mostów są pľZepľowadzanę i sporządzana jest odpowiednia dokumentacja.

Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pytaniem czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku _ Zdroju
posiada opľacowany plan ľozwoju sieci dľogowej uwzględniający zakľes popľawy stanu
technicznego dróg powiatowych oľaz poprawy bezpieczenstwa ľuchu dľogowego.

odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa ľuchu, Dyľektoľ PZD w Busku Zdroju
poinformował, Że wszystkie projekty stałej oľganizacji ľuchu na drogach muszą spełniać
kryteria zawaľte w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Rozpotządzenia Ministľa Tľanspoľtu
i Gospodaľki Moľskiej w sprawie waľunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dľogi
publiczne i ich usytuowanie, Rozpoľządzęnia Ministľa Infľastľuktuľy w spľawie szczegőłowych
waľunków zarządzania ľuchem na drogach oľaz wykonywania nadzoľu nad tym zarządzaniem.
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku _ Zdroju nie posiada planu poprawy bezpieczenstwa ruchu,
okľeślającego plan działan na kilkanaście lat. W latach poprzednich podejmowano pľóby
stwoľzenia takiego planu. Podejmowane działania za|eŻą jednak od możliwości pozyskania
śľodków finansowych,'Y,/ związku z tym, po ogłoszeniu naboľu wniosków na dofinansowanie
pľzebudowy lub ľemontu dľóg w ľamach ľządowych programów sporządzana jest lista
najpilnieiszych potľzeb, zadań dľogowych wybranych pod kątem ich zgodności z kľyteriami
tego pľogľamu' PowyŻsze przekazywane jest Zarządowi i Radzie Powiatu celem akceptacji,
a następnie składane są wnioski do prowadZącego program. Po otrzymaniu dofinansowania
zadaniasą ľealizowane, DyľektorPZD przekazał, że takie plany potľzeb są spoľządzane wtedy,
kiedy pojawiają się moŻliwości pozyskania środków finansowych. Ponadto Dyrektor PZD
w Busku - Zdroju przekazał, że pľojekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samoľządowych
zakłada możliwośó otrzymaniapÍZeZ samorządy dofinansowania na mniejsze projekty, któľe
zapewnią bezpieczeŕlstwo pieszym na dľogach gminnych i powiatowych, takie jak pľzebudowa
pľzejścia dla pieszych. Do tej pory, w ľamach naboľów wyŻej oceniane są skomplikowane
i baľdziej kosztownę inwestycje'

W związku z kolejnym pytaniem Radnego Jana Bartosika odnośnie wyclanego pÍzez Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju zarządzenia o podziale dľóg powiatowych,
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Dyľektor PZD w Busku - Zdroju poinťoľmował, Że zalíczenie dľogi do kategoľii dľóg
powiatowych, ustalenie przebiegu dľóg następuje w drodze uchwały Rady Powiatu. Dyrektor
PZD w Busku _ Zđroju poinformował o dwóch uchwałach w tym zakresie podjętych przez
Radę Powiatu w Busku - Zdroju tj.: uchwalę w sprawie za|iczenia dróg do kategoľii dróg
powiatowych na teľenie Powiatu Buskiego oľaz uchwale w spľawie ustalenia przebiegu dľóg
powiatowych na teľenie Powiatu Buskiego.

odnośnie kolejnego pytania Radnego Jana Baľtosika dotyczącego zasad i kryteľiów według
jakich Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku _ Zdľoju przedstawiaZarządowi Powiatu inwestycje
do ľealizacji na terenie Powiatu, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju wyjaśnił, że wybóľ zadan,
które składane są do danego programu uzależniony jest w głównej mieľze od tego czy okľeślone
zadanie będzie spełniało kľyteľia, warunki obowiązujące w danym konkuľsie, co pozwoli
uzyskać wysoką punktację i otľzymać dofinansowanie. Drugą kwestią limitującą liczbę i zakľes
inwestycji są zabezpieczane ptzez Radę Powiatu Śľodki finansowe. Dyľektor PZD w Busku _
Zdroju dodał, Że kaŻdego roku przedkłada Zarządowi Powiatu zestawienię obejmujące
wszystkie potrzeby pľzebudowy i ľemontów dľóg powiatowych wynikaj ące Z protokołów
zniszczen w skutek nawalnych deszczy, Progľamu Fundusz Dľóg Samorządowych,
zgłoszonych wniosków przęz Uľzędy Gmin, Rady Sołeckie, Sołtysów i zainteľesowanych
mieszkańców oľaz z zakľesu bieżącego utľzymania dróg powiatowych.

Radny Jan Baľtosik zwľócił się z pytaniem czy Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdľoju
pľowadzi plan odzysku mateľiałów budowlanych oľaz sposobu ich wykorzystania.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju wskazał na pľoblem w zakľesie ponownego wykoľzystania
ziemi z wykopów, materiałów powstających w wyniku ľozbióľki nawierzchni asfaltowych
np. destruktu asfaltowego. W/w materiał był wykorzystywany do utwardzania placów,
poboczy, podbudów drogowych. obowiązujące przepisy z zakľesu pľawa ochrony śľodowiska,
tľaktujące destľuktjako odpad,znacznie utrudniają ponowne korzystanie ztego zasobu, gdyż
Powiatowy Zarząd Dľóg musiałby spełniać odpowiednie waľunki magazynowania odpadów.
Dyrektor PZD ptzekazał' Że Powiatowy Zarząd Dľóg umieszcza w specyfikacji przetargowej
zapis, w którym wskazuje, że Wykonawca we własnym zakľesie zapewni odbióľ tych
matęriałów, PZD w Busku _ Zdľoju gľomadzi tylko te materiały, które kwalifikują się do
ponownego wykorzystania np. kostkę bľukową.

Następnie Radny Jan Bartosik zapytał, czy realizując poszczególne inwestycje Powiatowy
Zarząd Dľóg w Busku _ Zdľoju ma opracowany plan f,rnansowy pľzebudowy, remontów wľaz
zutrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

DyľektorPZDw Busku _Zdrojupoinfoľmował,Że śľodki przekazywanepľzęzRadęPowiatu
narea|izację poszczególnych inwestycji ujęte są w budżecie Powiatu i budzecie PZD w dzía|e
600 _ Tľanspoľt i łączność, w ľozbiciu na poszczególne rozdziały i paľagľafy klasyfikacji
budzetowej. Roboty polegające na pľzebudowie dľóg ťlnansowane są ze Środków
inwestycyjnych. Nazwa każdego ľealizowanego odcinka drogi ujęta jest w budżecie jako
odľębna pozycja wraz z długością danego odcinka i śľodkami zabezpieczonymi na jego
wykonanie. Remonty dróg, polegające na położeniu nowej nakładki asfaltowej, nie są
ľealizowane ze śľodków inwestycyjnych, a|ę takŻe ujęte są w budżecie jako odrębne pozycje
wÍazz długościami odcinków dľóg i Śľodkami przeznaczonymi na ich realizację. odľębną pulę
stanowią wydatki na bieżące utľzymanie dľóg. Dyrektoľ PZD poinfoľmował, Że otrzymuje
ptzyznaneptzez Radę Powiattl śľodki na powyzszy ce| w ľozbicitt na poszczegilne paľagľafy
klasyfikacji budzetowej' Wydatki na bieŻące utľzymanie dróg podzielone są na następujące
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kategoľie: zimowe utrzymanie dróg, zakup mateľiałów do zimowego utľzymania dróg, poziome
oznakowanie dľóg, pionowe oznakowanie dróg, kopanie, ľenowacja i czyszczenie rowów,
koszenie traw, wycinka kľzaków, oprysk, letnie utľzymanie (sprzątanie ulic i dľóg), ľemont
i utľzymanie mostów, remont chodników, remont dróg powiatowych (masa, tłuczeń), remonty
cząstkowe, wycinka dľzew, nasadzenie. Dyľektoľ PZD nadmienił, że pľzedkłada Zarządowi
Powiatu kwartalne, półľoczne spľawozdania z wykorzystania tych śľodków.

Radny Jan Baľtosik zgłosił wniosek, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji kontrolą objąó
r ealizację ďw postępowań przetaľgowych :

l. Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajow - Chinków -
StraŻnik _ Solec Zdrőj od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m.

2. Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0091T Dobrowoda - Piasek Mały _ Solec Zdrőj od
km 5+480 do km 7+900.

PowyŻszy wniosek został pľzyjęty przez Członków Komisji w głosowaniu:

zą_4
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

odnośnie inwestycji przebudowa drogi powiatowej Dobrowoda _ Piasek Mały - Solec Zdrőj,
Radny Jan Baľtosik zwľócił się z pytaniem czy do badań laboľatoryjnych zostały pobrane
pľóbki mateľiałów użytych do budowy dľogi.

Dyrektoľ PZD w Busku _Zdroju poinfoľmował, Że powyższe okľeślone zostało w specyfikacji
pľzetargowej' Wyszczególnione zostało jakie badania będą wykonane oľaz kto pokľywa ich
koszt. Dyľektor PZD pľzekazał, Że takie badania wykonuje niezależne od Wykonawcy
laboratoľium. Badania są wykonywane na każdym etapie rcalizacji inwestycji. Wszystkie
mateľiały mają atesty.

odpowiadając na pytanie Radnego Jana Bartosika czy w trakcie przebudowy tej drogi zostały
wykonane badania nośności i stopnia Zagęszczenia podłoża' Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju
potwieľdził, że takie badania zostały wykonane.

odnośnie przedłoŻone1o przez Dyľektoľa PZD w Busku _ Zdroju zestawienia pľzetaľgów
zrea|izowanych w 2019 roku i2020 roku, Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pytaniem czy
odbioru końcowego ľobót dľogowych dokonano w teľminie. Czy były zawieľane aneksy
dotyczące przedłużenia teľminu odbioru?

Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamowień Publicznych w Powiatowym Zarządzie
DrógwBusku_Zdroju GrzegoruPawpoinformował, Żeo22dniprzedłużonoteľminrealizacji
zadania,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki _ Zagajőw _ Chinków _

Stľażnik - Solec Zdrőj od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m".

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju poinformował, Że zmiany ilw teľminu odbioľu ľobót
dokonano zazgodąWojewody Świętokrzyskiego, gdyŻprzedmiotowa inwestycja ľealizowana
była przy udziale środków ľządowych.

Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem na jaki okres Wykonawca udzielił gwarancji na

zadania: 
',Pľzebudowa 

dľogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki _ Zagajow - Chinków -
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Stľażnik - Solec Zdrőj od km 0+0l0 do km 7+000 długości 6990 m'' otaz,,Ptzebudowa dľogi
powiatowej Nľ 009lT Dobľowoda _ Piasek Mały _ Solec Zdrőj od km 5+480 do km 7+900".

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju przekazał, Że w przypadku obydwu zadan Wykonawca
udzielił gwarancji na okľes 5 lat. DyľektorPZD dodał, Że okręs udzielonej gwarancji stanowił
jedno z kryterium oceny ofert.

Radny Jan Bartosik skieľował do Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoju kolejne pytania, czy
pľzebudowa dróg realizowan abyław oparciu o pozwolenie na budowę oraz czy po zakoÍlczęniu
robót w/w drogi poddane zostały kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoľu Budowlanego.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdľoju przekazał, że pľzebudowa dróg ręalizowanabyła w oparciu
o zgłoszenie ľobót budowlanych. Dyľektor PZD w Busku _ Zđroju wyjaśnił' Że jeŻel.i

inwestycja wymaga pozwolenia na budowę to po zakonczeniu ľobót' przed ľozpoczęciem
użytkowania, na|eŻy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W pľzypadku robót realizowanych
w opaľciu o zgłoszenie ľobót budowlanych takiego obowiązku nie ma. Wydział Aľchitektuľy
i Budownictwa przekazuje jeden egzemp|arz dokumentacji dotyczącej danego zadania
Powiatowemu Inspektoľowi Nadzoru Budowlanego, który w każdej chwili moŻę dokonaÓ
kontroli. Dyľektor PZD dodał, Że Powiatowy Zaľząd Dróg w trakcie takich ľobót,
pľowadzonych na podstawie zgłoszenia ľobót budowlanych' prowadzi dziennik budowy
pomimo bľaku takiego obowiązku.

Następnie Radny Jan Baľtosik popľosił o dzienniki budowy prowadzone dla zadan

,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Więlki _ Zagajőw _ Chinków _ Strażnik -
Solec Zdrőj od km 0+0l0 do km 7+000 długości 6990 m'' oraz,,Przebudowa drogi powiatowej
Nľ 009lT Dobľowoda _ Piasek Mały _ Solec Zdrőj od km 5+480 do km 7+900", celem
spľawdzenia czy wyszczegőlniono w nich zapisy dotyczące ľobót zanikających / ulegających
zakryciu.

odpowiadaj ąc naZapytanie Radnego Jana Baľtosika, Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania
i Zamőwień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku _ Zdroju Grzegorz Paw
poinfoľmował, Że konstľukcja poszerzenia jezdni dľogi powiatowej Nľ 009lT Dobľowoda _

Piasek Mały - Solec Zdrőj przedstawia się następująco: stabilizacja cementem o gľubości
15 cm, podbudowa z kľuszywa _ waľstwa dolna o grubości 1 5 cm, podbudowa z kľuszywa _

waľstwa góľna o grubości l0 cm. Kieľownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamowíen
Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dľóg w Busku - Zdroju Gruegorz Paw dodał, że
podbudowa wykonanazostaław technologii MMCE. Nawieľzchnia to warstwa wyrównawcza
oľaz waľstwa ścieľalna o grubości 4 cm.

Radny Jan Baľtosik nadmienił, Że otrzymał zdjęcia świadczącę o tym, Że do wykonania
poszeľzenia użyto mateľiału z dodatkiem gliny.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju uzupełnił, Że wlw droga była pierwszym projektem
ľęalizowanym przez PZD w Busku - Zdľoju według takiej technologii. Pľzedmiotowa
technologia jest skutecznai będzie stosowana przezPZD w Busku _Zdroju tam, gdzie będzie
to możliwe, Poszeľzenia dľogi zostały wykonane zgodnie z przyjętą technologią. Nie ma
moŻliwości, aby warstwy podbudowy nie miały założonej grubości 15 czy l0 cm.
Do wykonania podbudonvy użyto mieszanki kľuszywa o uziarnieniu ciągłym 0-3l,5 mm.
Pľzedłożono atesty potwieľdzające spełnianie wymogów' Inspektoľ Nadzoru dokonał odbioru
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w/w robót. Badania laboľatoľyjne dotyczące nośności konstrukcji poszerzenia ľównież
potwierdziły spełnianie wymo gów.

Radny Jan Bartosik poinformował o uwagach zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących
zastosowanego rozwiązania w m. Piasek Wielki, gdzie zamiast chodnika, powstała ścieżka
rowerowa. Radny nadmienił, że jest to wieś o zwartej zabudowie. We wsi znajduje się Kościół,
placówka 'wTZ, sklep' budynek oSP. Następnie Radny Jan Bartosik zwľócił uwagę na
oznakowanie w/w ścieŻki ľoweľowej, które nie dopuszcza ľuchu pieszych. Radny stwieľdził,
że większą uwagę powinno zwľacać się na bezpieczenstwo mieszkańców.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Że po wybudowaniu chodnika pojawia się
pľoblem jego właściwego utrzymania. Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju przypomniał,
Że z obecnych przepisów wynika, Że w odniesieniu do niektórych wskazanych miejsc to nie
zarządca drogi, lecz właściciele poszczególnych nieľuchomości mają zapewnić utrzymanie
czystości pÍZeZ uprzątnięcie błota' śniegu i innych zanieczyszczen z chodnika położonego
wzdłuŻ nieľuchomości. Drugą kwestią, która przemawiała za budową ścieżki roweľowej, było
to, Że nie wszędzie szeľokość pasa dľogowego była wystaľczająca do wybudowania chodnika'
Dyrektoľ PZD nadmienił, Że musiałby uzyskai zgodę na odstępstwo od pľzepisu w zakľesie
umożliwiaj ącym Zmniejszenie szeľokości chodnika. Następnie Dyľektoľ PZD w Busku _
Zdroju zwrőcił uwagę na kwestię usytuowania chodnika względem jezdni, jego pochylenia,
spadku, informując, że budowa chodnika kolidowałaby z istniejącymi ogľodzeniami posesji.

odpowiadając na pytanie Radnego Jana Baľtosika czy pľojekt pľzewiduje pľawidłowe
oznakowanie poziome i pionowe, Dyrektoľ PZD w Busku Zdroju poinfoľmował,
Że oznakowanie wykonywane jest zgodnie z załoŻeniami. W niektórych pľzypadkach
wykonywane jest tylko pionowe oznakowanie dľóg.

Radny Jan Baľtosik zwľócił uwagę' że w obľębie wjazdu na drogę powiatową Nľ 0095T
od strony m. Nowy Korczyn bľak było znaku ograniczającego tonaż ' Znak ten został ustawiony
po około pół ľoku od zakonczenia inwestycji.

Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że realizacja inwestycji ze śľodków rządowych
wymusza taką konstľukcję nawieľzchni, któľa znosi ogľaniczenia tonaŻu. Projekt oznakowania,
pľojekt zgłoszony do Wojewody Świętokľzyskiego takiego ogľaniczenia nie zakładał'
W/w znak został ustawiony po okľesie około pół roku użytkowania na wniosek mieszkańców.

Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem czy w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej
przebudowy drogi powiatowej Piasek Wielki _ Zagajőw _ Chinków _ Stľażnik _ Solec Zdrőj
był taki moment, Żenie było Inspektoľa Nadzoľu'

Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju zaprzeczył, Że taka sýuacja miała miejsce. Dyľektoľ PZD
wyjaśnił, że nastąpiła zmiana Inspektora Nadzoru ze względu na rezygnację z pracy jednego
Z pracowników PZD. o powyzszym zawiadomieni zostali Wojewoda Swiętokrzyski oraz
Powiatowy Inspektor Nadzoľu Budowlanego.

Radny Jan Baľtosik stwierdził, Że powyŻszą ścieżkę naleŻy oznakować tak, aby z ustawionych
znaków dľogowych wynikało, że jest to dľoga dla pieszych. obecnie pieszy jest pozbawiony
możliwości bezpiecznego poľuszania się'
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Radny Jan Bartosik zapytał o wartośó ľobót po pľzetaľgu na zadaniu ,,Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki _ Zagajow _ Chinków - Strażnik _ Solec Zdľij od km
0+0l0 do km 7+000 długości 6990 m'' atakŻe o wartość ľobót dodatkowych i całkowitą wartość
zadania po zakoÍlczeniu ľobót.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju oľaz Kierownik Sekcji Ewidencji
Planowania l Zamówięń Publicznych w PZD w Busku _ Zdroju poinformowa|i, Że war1ośó
robót po ptzetargu na w/w zadaniu to 4313625,24 zł. Zawarto jeden aneks na ľoboty
dodatkowe na kwotę 30005l,|Ż zł. Prace dodatkowe były współÍ_lnansowane zę śľodków
otrzymanych od Wojewody. W trakcie realizacji zadania wystąpiły także ľoboty zaniechane.
Całkowita waftośó zadaniapo zakonczeniu inwestycji to 4 243 033,95 zł. oszczędności, któľe
wystąpią w trakcie ľealizacji zadaniasą Zwľacane do Wojewody Świętokľzyskiego'

Radny Jan Baftosik przekazał, uwagi mieszkańców dotyczące rea|ízacji przebudowy drogi
powiatowej Piasek Wielki _ Z'agaiów - Chinków _ Stľażnik _ Solec Zdrój odnoszące się do
wykonania zjazdow na posesję.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, żę asfaltowa nawierzchnía zjazdów została
wykonana u właŚcicieli tych posesji, ktoľzy pokľyli koszty jej realizacji' Dyrektor PZD dodał,
Że jeŻeli w tľakcie rcalizacji inwestycj i dokonywana jest ľozbióľka dotychczasowych zjazdow
wykonanych z kostki bľukowej lub z nawieľzchnią asfaltową to Inwestoľ ma obowiązek ich
odbudowy. Jeżeli PZD posiadadecyzję o pozwoleniu na budowę sprzed np' tľzech lat, to w tym
okľesie powstały nowe budynki i zjazdy do tych posesji teŻ naleŻy wykonać.

Radny Jan Bartosik powľócił do kwestii odzysku mateľiałów budowlanych oraz zapisów
specyfikacji dotyczących odbioru pľzedmiotowych mateľiałów przez Wykonawcę. Radny
zwľócił uwagę' że niektóľe ztych mateľiałów są użyteczne.

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak poinfoľmował, Żę materiały' które nadają się
do ponownego wykorzystania (betonowe kľęgi spod dróg _ jeżeli nie są złamane, baľieľy
ochľonne, znaki dľogowe) są demontowane i odwożone na tęľen Powiatowego Zarządu Dľóg.
PZD nie zabiera betonowych kľęgów spod istniejących zjazdőw, zakupionych przez
mieszkańców.

Radny Jan Baľtosik zwrócił uwagę' Że niedługo po wykonanej pľzebudowie drogi kľajowej
w Stopnicy, podczas któľej wykonano nowe zjazdy na posesje realizowano chodnik
w m' Wolica i w trakcie tej inwestycji dokonano ponownej wymiany betonowych kręgów pod
zjazdami.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi Radnemtr Janowi Baľtosikowi odnośnie dwóch firm
z m. Staszów funkcjonujących pod jednym adresem, przystępujących do pľzetargów, Dyrektoľ
PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że po zamieszczęniu na stronie inteľnętowej informacji
o Wykonawcach, któľzy złoŻy|i oferty, Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności
lub braku przyna|eŻności do tej sarnej gľupy kapitałowej'

Radny Jan Baľtosik zwľócił się z pytaniem czy Wykonawca pľzedmiotowej inwestycji
przedłożył progľam zapewnienia jakości określający organizację wykonywania ľobót,
kwalifikacje i doświadczenie pľacowników, metody' pľoceduľy kontroli i sterowania jakością
ľobót a takŻe pľoceduľy kontľoli podwykonawców. Czy w pľzypadku w/w inwestycji roboty
zlecano Podwykonawcom?
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Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľojrr oľaz Kieľownik Sekcji Ewidencji
Planowania i Zamowień Publicznych w PZD w Busku - Zdroju przekazali, że Inwestoľ nroże
w specyfikacji przetaľgowej okľeślió czy dopuszcza udział Podwykonawców. Główny
Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia Podwykonawcy Inwestoľowi, celem akceptacji'
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju oľaz Kięľownik Sekcji Ewidencji
Planowania i Zamowień Publiczllych w PZD w Busku _ Z&oju poinfbrmowa|í, że zanim
główny Wykonawca offzyma pieniądze na swój ľachunek, musi uclowodnió, Że zapłacl'ł
Podwykonawcy.

Radny Jan Bat'tosik zapytał o wartość ľobót po pľzetaľgu na zadaniu ,,Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0091T Dobrowoda _ Piasek Mały - Solec Zdľój od krn 5+480 do km 7+900''
atakŻę o waľtośi ľobót dodatkowych i całkowitą waľtość zadaniapo zakonczeniu robót.

Kieľowrrik Sekcji Ewidencji Planowalria i Zarnówieli Publicznyclr w PZD w Busku - Zdroju
Grzegoľz Paw poinÍbľmował, Że waľtość ľobót po przetaľgu na w/w zaclaniu to
l 168 581,59 zł. Całkowita waľtość zadania po zakończeniu inwestycji to l077 164,54 z.ł.

Na tym zadaniu wystąpiły oszczędności.

Następrrie Radny Jan Baľtosik pľzekazał uwagi mieszkańców dotyczące zamieszczanych na
stronie internetowej infbľmacji o wynikach postępowań przetaľgowych. W pľzedmiotowej
infonnacji nie ma wskazanego terminu wykonania pÍzez Wykonawcę danego zadania.

Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju oľaz Kierownik Sekcji Ewidencji
Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku _ Zdľoju wyjaśnili, że Prawo zamówień
publicznych nie wymaga tego na tyrn etapie postępowarria. Informacja na temat tęľminu
w jakim Wykonawca ma ztea|izowac zadanle zawatta jest w ogłoszeniu o udzieleniu
zamówieni a oÍaz Specyfikacji Istotnyclr Waľunków Zamówienia.

Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeŻen do przedstawionej dokumentacji i in1brmacji.
Głosowano:
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Po wyczeľpaniu poľządku obľad Pľzęwodniczący Konrisji Rewizyjnej Kľzysztof Wojtaś
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5. LudomirLeszczyński-.

Protokół otrrymują:

l. Kieľownik jednostki kontľolowanej ..........

Ż. Pľzewodniczący Raĺly Powiatu ut'ĺl

Protokól spoľządziła:
Baľbara Nowocień

b Noĺ".o,iĺ;



Notatka slużbowa z dn.08.10.2020 r,

W dniu 8 paŹdziernika}}Z} ľ. Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _Zdroju
Kľzysztof Tułak zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia
18 wrześnía 2020 ľoku, któľej pľzedmiotem było pľzepľowadzenie kontľoli realizacji
wybranych postępowań pľzetaľgolvych w zakľesie inwestycj i drogowych.

Po zapoznaniu się zwlw protokołem Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -
Zdroju Krzysztof Tułak wniósł poprawkę polegającą na zmianie zapisu na stronie 3 protokołu
z słów 

''Dyrektor 
PZD w Busku _ Zdľoju poinformował, Że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku

_ Zdroju takiego ľejestľu nie pľowadzi." na,,Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju poinfoľmował,
że Powiatovĺy Zarząd Dróg w Busku _ Zdroju taki rejestľ pľowadzi.''.
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