
Protokół Nr  05/k/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 24.04.2015 

 
 
 
Komisja obradowała w składzie: 

 

1. Bogumił Wąs                   –  przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk     – członek, 

3. Anna Łukasiewicz           –   -„- 

4. Jan Miske         –     -„- 

5. Krzysztof Tkacz               –      -„-  

 

 

Przeprowadziła kontrolę w zakresie dowozu dzieci do szkół zgodnie z uprawnieniami : 

 

1-analiza obowiązującego rozkładu jazdy ”Gimbus i Bus” 

2-porozumienie pomiędzy gminą Przeworno a gminą Kamiennik w sprawie dowozu 

dziecka z orzeczeniem do wskazanej placówki 

3-umowa pomiędzy gminą Kamiennik a PB.Car-med. Usługi transportowe „Piotr  

Kradyna” 

4-umowa zlecenie pomiędzy gminą Kamiennik a p.Justyna Kradyna na przewóz dzieci  z 

orzeczeniami lekarskimi 

5-umowa pomiędzy gminą Kamiennik a p.Wojciechem Prażuch na przewóz dziecka z 

orzeczeniem lekarskim 

6-umowa zlecenie na przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Kamiennik 

 

Ad.1 . -stworzyć system rotacyjny dowozu dzieci w poszczególnych miejscowościach na 

kolejne lata nauki szkolnej 

- stwierdzono fakt nadmiernej częstotliwości przejazdów pojazdów dowożących dzieci  

 

Ad.2  -dowóz obejmuje okres od 02.09.2014-26.06.2016 na trasie Szklary-Mikoszów-

Szklary –koszt 1 km.- 2,70 pln., koszt 1-godziny pracy kierowcy 27,- pln.-  

Umowa została rozwiązana  z dwutygodniowym wypowiedzeniem  



Ad.3- za wykonanie usługi zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w zależności 

od liczby przewożonych dzieci oraz określonej stawki –przewóz 2-dni w tygodniu tj. 

poniedziałek i piątek 9-dzieci trasa Kamiennik-Nysa -Kamiennik – brutto 36,72 zł za 

jedno dziecko  

-    styczeń -  1100,-       zł/ferie zimowe/ 

 -    luty -       1578,96    zł 

 -    marzec -  2423,52    zł 

/Załączniki kopie faktur/ 

Jest to najdroższa usługa świadczona dla Urzędu Gminy 

 

Ad.4 za wykonanie wymienionych czynności Urząd Gminy wypłaci wynagrodzenie dla 

zleceniobiorcy : 

1.Karłowice Wielkie  – 1 dziecko –  30 zł netto/dzień 

2.Szklary                      – 2 dzieci –   50 zł netto/dzień/ 

3.Białowieża                – 2 dzieci –   50 zł. netto /dzień 

4.Lipniki –                    - 1 dziecko – 30 zł. netto/dzień/ 

 

Ad.5.umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.09.2013-27.06.2014 ,umowa 

jest nieaktualna , przygotowywana jest nowa umowa 

 

 Ad.6 –miesięczny koszt – przejazd średnio 3000 km..m-c wynosi 5100 zł./1,70 za 1-

kilometr plus VAT      

 

Wnioski: 

1.Komisja zgłasza wniosek o stworzenie systemu składania ofert / ew.przetarg/ na 

świadczone usługi przewozowe .  

2.Obniżyc koszty przewozu dzieci na terenie gminy Kamiennik  .  

 

Podpisy  1……………………………………. 

              2……………………………………. 

              3…………………………………… 

              4…………………………………… 

              5. ………………………………….          

 



 


