
Protok6J Nr 612011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 17 sierpnia 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 


Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowi'l. zaJ:'l.cznik do protokolu. 

W posiedzeniu udzial: braJ:a inspektor Barbara Ferdynandzka. 

Przewodnicz'l.cy Komisji Pan Herbert Kocur powitaJ: zebranych i poinformowal , 

ze tematem dzisiejszych obrad jest Kontrola prawidlowosci wykonania 

inwestycji pn. Budowa szatni dla Klubu Sportowego "Zarnkowiec" oraz wizja 

lokalna l1a terenie obiektu . 


Czlonkowie Komisji zapoznali si~ z : 

- informacj'l. dotycz'l.c'l. wydatkowania srodkow na zadaniu inwestycyjnym 

- protokoiem przekazania do eksploatacji 

- umow'l. uzyczenia obiektu 

Z uzyskanych informacji wynika , ze budowa szatni byb realizowana system em 

gospodarczym przy udziale spOIiowcow .Tylko roboty specjalistyczne byJ:y 

realizowane przy udziale firm wybranych w przetargu. 

Zakres prac wykonywanych systemem gospodarczym byJ: ustalony z 

kierownikiem budowy.lnwestycja byb prowadzona bez inspektora nadzoru. 

Prace wykonywane przez sportowcow byJ:y wynagradzane po nizszych stawkach 

Brakuje jednakze precyzyjnego okrdlenia zakresu prac wykonywanych przez 

sportowcow i firmy specjalistyczne. 

W roku 2000 przystqpiono do wykonania pokrycia dachowego .Wedlug 

pierwotnego projektu konstrukcj ~ dachu mialy stanowic metalowe dzwigary , 

a pokryciem mialy bye plyty , ktore skladaj'l. si~ z dwoch stalowych okJ:adzin i 

izolacyjnego rdzenia. 

W celu potanienia inwestycji na wniosek przysziego uzytkownika tzn. 

sportowcow - projektant wykonal zamienne rysunki konstrukcyjne i uj 'l.l 

zastosowanie pokrycia dachowego z pJ:yt ondulinowych. 

W 2001 r. zakonczono wykonanie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich , 

a w 2002 r. docieplono dach , a cal:y obiekt oddano do uzytku w roku 2008 

I Komisja podkrdlila dlugi okres prowadzenia inwestycji I 

Zdaniem czJ:onkow Komisji przy takim pokryciu dachowym zastosowano zbyt 

rzadki rozstaw J:at i za sJ:abe zakbdki. 

W zwi'l.zku z roznymi I opady deszczu i sniegu Iwarunkami atmosferycznymi 

przy niewielkim spadzie dachu - pl:yty ondulinowe S'l. powyginane i 

przemakaj'l. , co zostal:o stwierdzone na wizji lokalnej w dniu obrad Komisji. 
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W roku 2004 wykonano docieplenie scian - jednakze nie po!ozono tynk6w. 
W trakcie trwania wizji stwierdzono liczne dziury i uszkodzenia.W chwili 
obecnej przed tynkowaniem naleza!oby po!ozyc now't siatk<e i klej. 
Komisja zwr6cila talci:e uwag<e na nieobrobione po zamontowaniu drzwi. 
W podsumowaniu tematu cZfonkowie Komisj i stwierdzifa koniecznosc 
wykonania ekspertyzy naprawy dachu w celu zapobiezeni a dalszej dewastacji 
budynku. 

Przewodnicz'tcy Komisji Pan Herbert Kocur podziekowa! za udzia! i zakonczYf 
posiedzenie Komisji 0 godz. 18.00 

Przewodnicz'tcy K,gmi,sji ,; 
. /O.:.u I ·Iklwl. 
Herbert Kocur 


