
ProtokOl Nr 712011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 29 sierpnia 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz~dek obrad stanowiqzai~cznik do protoko1u. 

Przewodnicz~cy Komisji Pan Herbert Kocur powitai zebranych i zaproponowai , 

aby oprocz przemys]en dotycz~cych udost~pnionych materialow i przebiegu 

realizacji inwestycji pn. Budowa szatni dla Klubu Sportowego Zamkowiec , 

czionkowie Komisji udali si~ na wi zj~ budynku w Kotliszowicach ,w ktorym 

administrator dokona1 remontu. 


Przewodnicz~cy Komisji poinformowa1 , ze po zestawieniu kosztow okazuj e 

si~ , ze niektore finay np. BIENIEK , PB GAMUS wykonaiy bardzo duze 

przeroby.Ponadto pokazaly si~ prace , co do ktorych nie mozna okreslic 

wykonawcy.Docieplenie dachu , ktore mialo wynosic 200 mm , na wizji 

slwierdzono , ze wynosi ono 100 mm.Zakup i motaz opraw elektrycznych za 

kwot~ ok. 16.000 z1 ') Wykonanie chodnikow wokoi budynku 27.847 zl ? 

Kot1ownia za prawie 40.000 zl ? Czego dotyczy pozycja : wykon awstwo z 

zakupem materiaf6w bez Kz w wysokosci 40.849,53 zl? 

Dlatego lez w zwi~zku z licznymi w~tpliwosciami czlonkow Komisji - Pan 

Kocur zaproponowai wystosowanie pisma do Burmistrza Toszka 0 


przygotowanie na kol ejne posiedzenie wszystkich materi alow zwi~zanych z 

realizacj~ tej inwestycji tzn. : 

- pozwolenie na budow,< 

- projekt budowlany wraz ze zmianami do projektu i protokolem zmian 

- dziennik budowy 

- faktury na zakup materia10w uzytych do budowy 

- faktury na wykonane prace przez firmy i osoby fi zyczne 

- umowy zlecenia / lub 0 dzielo / 

- protokoly komisji przetargowych 0 wyborze wykonawcy i zakresie zleconych 


prac 
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- kalkulacje wykonanych prac 
- protokoly odbioru prac 
- dodatkowe uzgodnienia 
- uzyskane pozwolenia energetyczne 
Radny Adam Koni eczny podkreslil , ze Gmi na byla inwestorem powinien bye 
nadz6r , nie tylko finansowy - dlaczego dla tej inwestycji nie bylo inspektora 
nadzoru z ramienia Urz~du ? 
Przewodnicz'Lcy Komisji poinformowal , ze na Sesji przedstawi wniosek 
Komisji 0 wykonan ie projektu naprawy dachu obiektu szatni oraz jego 
realizacj~ , gdyz stan faktyc zny dachu nie rokuje przezycia kolejnej zimy. 
Pan Krystian Cedzich zaproponowal skorzystanie rowniez z opinii niezaleznego 
eksperta w tej dziedzini e. 
Jednakze w podsumowaniu dyskusji czlonkowie Komisj i wi~kszo sci'L glosow 
/za opini 'L eksperta 1 : przeciw 4 : wstrzymal0 si(( od glosu 0 / nie stwierdzili 
koniecznosci korzystania z ekspertyzy. 

Po wyczerpaniu dyskusji w w/w temaci e czlonkowie Komisji Rewizyjnej udali 
si(( na wizj(( budynku w Kotliszowicach. 
W czasie wizj i budynku czlonkowie Komisji stwierdzili zarowno na scianach 
zewn((trznych jak i wewn((trznych grzyb oraz liczne zawilgocenia.Remont dachu 
zostal wykonany tylko na polowie powierzchni / od strony drogi / . 
Mieszkancy podkreslili niedroznose przewodow kominowych , co powoduje 
niemoznose dogrzania mieszkan i w efekcie sta1'L wilgose w pomieszczeniach. 

Posiedzenie zakonczono ogodz. 17.30 
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