
Protokol Nr 1/2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 211utego 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz'ldek obrad stanowi'l za1'lcznik do protokolu. 

W posiedzeniu Komisji brala udzial : 

1.Inspektor Barbara Ferdynandzka 

Przewodnicz'lcy Komisji Pan KrzysztofBartnicki powital zebranych i 

przedstawil projekt porz'ldku posiedzenia. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie przyj~li proponowany porz'ldek obrad. 


Ad.l 
Do pelnienia funkcji V -ce Przewodnicz'lcego Komisji zaproponowano Pana 

Herberta Kocura. 

Pan Kocur wyrazil zgod~ na pelnienie funkcji V-ce Przewodnicz'lcego. 

Czlonkowie Komisji wi~kszosci'lglos6w / 4:0: 1/ poparli przedstawion'l 

kandydatur~. 


Ad.2 
Inspektor Barbara F erdynandzka przedstawila informacj~ dotycz'lC'l 

dokonywanych zmian w projekcie budO\vy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Toszku. 

Pierwotny projekt budowy sali gimnastycznej uzyskal pozwolenie na budow~ 


28.09.2007 r. i obejmowal realizacj~ boiska poliuretanowego przykrytego hal'l 

namiotow'loraz zaplecze higieniczno-sanitame typu kontenerowego. 

W 2009 r. wykonawca wystqpil pisemnie z propozycj'l zmian do realizowanego 

projektu. 

Proponowane zmiany polegaly na : 

1/ zamontowaniu drugiej powloki PCV w sali gimnastycznej , kt6re spowoduje 


lepsz'l termoizolacyjnosc poprzez zastosowanie poduszki powietrznej 
pomi~dzy powlokami 

2/ wykonanie zaplecza higieniczno-sanitarnego w technologii tradycyjnej 
/ murowanej / - jest trwalsze oraz posiada lepsz'l termoizolacyjnosc 
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3/ zlikwidowaniu kontenerow kotlowni - ogrzewanie sali , zaplecza oraz 
l'lcznika z istniej'lcej kotlowni w budynku szkoly poprzez dostawienie 
dodatkowego pieca na gaz 

Proponowane zmiany zostaly przedstawione Dyrekcji Szkoly Podstawowej oraz 
Komisji Budzetu i Rozwoju.Zmiany zostaly zaakceptowane przez w/w . 
Po akceptacji zmian Burmistrz Toszka wyrazil zgod(( na wykonanie projektu 
zamlennego. 
Zamawiaj'lcy nie poniosl zadnych dodatkowych kosztow zwi'lzanych z 
opracowaniem projektu zamiennego i wykonaniem robot zamiennych. 
Niestety wprowadzenie zmiany ogrzewania nie przynioslo spodziewanego 
efektu w okresie zimowym przy niskich temperaturach zewn((trznych. 
W zwi'lzku z powyzszym wykonawca w ramach usterki polegaj'lcej na 
niedogrzaniu sali wykonal : 
11 wymian(( u producenta uszkodzonej nagrzewnicy 
2/ wymian(( i izolacj(( rurarzu c.o w sali 
3/ zastosowanie poduszki powietrznej w kurtynach bocznych , co spowodowalo 

lepsze przyleganie kurtyn do konstrukcji sali 
4/ w chwili obecnej trwa przerobka instalacji c.o w kotlowni szkoly , maj'lca na 

celu prze1'lczenie instalacji centralnego ogrzewania sali na osobny piec. 
Po wykonaniu instalacji w kotlowni - przy dodatniej temperaturze 
zewn((trznej - wykonawca przel'lczy instalacj(( ogrzewania sali na osobny 
piec , co powinno polepszyc prawidlowe ogrzewanie sali. 

5/ projekt zmian centralnego ogrzewania dla sali - wykonawca winien 
dostarczyc do 28 lutego br. 

Wszelkie roboty oraz usuwanie usterek, kt6re zostaly ujawnione w czasie 
eksploatacji obiektu S'l wykonywane przez wykonawc(( w ramach gwarancji. 
Radny Herbert Kocur stwierdzil , ze rozwi'lzanie ogrzewania sali w Kotulinie 
jest lepsze z uwagi na zastosowany nadmuch , kt6ry w1'lcza si(( na kr6tko przed 
odbyciem zaj((c - natomiast w Toszku sal(( trzeba b((dzie ogrzewac non stop, 
aby nie doprowadzic do zamarzni((cia instalacji. 
Kolejna wypowiedz Pana Kocura dotyczyla odbioru sali pod wzgl((dem bhp. 
Pani Ferdynadzka poinformowala, ze wszystkie odbiory zostaly dokonane , a 
sala zostala dopuszczona do uzytkowania. 
Zdaniem Pana Kocura rury konstrukcji stalowej znajduj'lce si(( na sali stwarzaj'l 
zagrozenie dla bezpieczenstwa dzieci. W odpowiedzi na pytanie : po czyjej 
stronie lezy zabezpieczenie pod wzgl((dem bhp - Pani Ferdynandzka wyjasnila, 
ze Gmina inwestycj(( juz zakonczyla , jezeli Dyrektor placowki zechce 
dodatkowych zabezpieczen powinien pokryc je w ramach srodk6w wlasnych. 
W zwi'lzku z uwagami radnych dotycz'lcymi podlogi w sali - Pani Ferdynadzka 
poinformowala , ze prawdopodobnie b((dzie ona wymieniona. 
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Pytanie Pana Bartnickiego dotyczylo : ile wynosi okres gwarancji i czy roboty 
zostaly rozliczone w calosci - czy pozostawiono jak'ts kwot« do zakonczenia 
prac? 
Pani Ferdynandzka poinformowala, ze rozliczono inwestycj« , natomiast 
pozostawiono zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej. 
W podsumowaniu dyskusji czlonkowie Komisji zwrocili si« do Pani 
Ferdynandzkiej , aby poinformowala 0 terminie zakonczenia prac nad 
wszystkimi usterkami, gdyz czlonkowie Komisji chc't stwierdzi6 prawidlowos6 
ich wykonania. 

Ad.3 
Czlonkowie Komisji przedstawili nast«puj'tce propozycje do Planu Pracy 
Komisji na okres kadencji 2010-2014 : 
11 Kontrola gospodarki finansowej organu wykonawczego 
2/ Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
3/ Kontrola gospodarki finansowej jednostek pomocniczych 
4/ Opiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy : 

- za I -sze polrocze 

- za rok budzetowy wraz z opracowaniem wniosku 0 absolutorium dla 


Burmistrza Toszka 
5/ Kontrola realizacji zamowien publicznych 
6/ Kontrola sposobu zalatwiania skarg mieszkancow kierowanych do 

Burmistrza 
7/ Kontrola sprzedazy mienia gminnego 
8/ Realizacja zadan zleconych przez Rad« Miejsk't 

Ad.4 
Radny Joachim Hlubek poruszyl spraw« odplatnosci za wyst«py sekcji / 
orkiestry d«tej / dzialaj'tcych przy CK w miejscowosciach poza terenem naszej 
gmmy. 
W podsumowaniu dyskusji Komisja postanowila wroci6 do tematu w trakcie 
analizy gospodarki finansowej Centrum Kultury 

Tematem kolejnego posiedzenia Komisji b«d't sprawy zwi'tzane z ochron't 
srodowiska / osady sciekowe , dokumentacja dotycz'tca prowadzonej 
dzialalnosci przez HA WEX i GUMITEX itp / 

Po wyczerpaniu porz'tdku obrad Przewodnicz'tcy Komisji Pan Krzysztof 
Bartnicki podzi«kowal zebranym i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 17.20 

pro~~~wala p.~zewdnicz~cy K.om}sji , dt &~~'Dor~~cha i rzy ztof Bartnicki 


