
Protok61 Nr 812011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 24 paidziernika 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz'l.dek obrad stanowi'l. zal'l.cznik do protokolu. 
W posiedzeniu Komisji uczetniczyli : 
l.lnspektor Barbara Ferdynandzka 
2.Inspektor Renata Lubiarz 
Przewodnicz'l.cy Komisji Pan Herbert Kocur powital zebranych i przedstawil 
projekt porz'l.dku obrad. 
Czlonkowie Komisji nie wnidli uwag do proponowanego porz'l.dku 
posiedzenia. 

Ad.l 
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej szczeg6lowo przeanalizowali dostarczone dla 
Komisj i materialy zwi'l.zane z budow'l. szatni dla KS Zamkowiec : 
- dokumentacjami projektowymi 
- post~powaniem przetargowym na ocieplenie budynku wraz z robotami 

towarzysz'l.cymi na budynku szatni 
- postepowaniem przetargowym na prace wykonczeniowe w pomieszczeniach 

sanitarnych szatni 
- postepowaniem przetargowym na kotlowni~ grzewcz'l. budynku 
- postepowaniem przetargowym na roboty wykonczeniowe w budynku szatni 
- protokolami odbioru 
- rachunkami oraz fakturami od roku 2000 do 2008 
- dziennikiem budowy 
lnformacji oraz wyjasnien w tym temacie udzielala Pani Barbara Ferdynandzka 
W trakcie omawiania zwr6eono szezeg61n'l. uwage na : 
- rozstaw tat dla pokrycia z onduliny to 75-100 em 
- roboty towarzysz'l.ce nie obejmowaly polozenia tynku 
- w projekcie brak doeieplenia / Pani Ferdynadzka podpowiedziala , ze bye 

moze w tym ezasie zmienily s i~ normy eieplne i dlatego wykonano / 

http:towarzysz'l.ce
http:Przewodnicz'l.cy
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- obiekt nie zostal jeszcze oddany do uzytku ,a juz pojawily sif( oplaty za gaz 
Pani Ferdynandzka wyjasnila , ze dotyczy to ogrzewania budynku w okresie 
zimowym oraz grzania wody / 

Pani Ferdynandzka poinformowala rowniez , ze firma, ktorej zlecono 

przygotowanie projektu przebudowy dachu budynku szatni KS Zamkowiec , 

wykona rowniez ekspertyzf( istniejqcego dachu. 

W obradach Komisji nastapila 10 min przerwa. 

Przewodniczqcy Komisji podzif(kowal za udzial Pani Lubiarz , ale z uwagi na 

p6Zn'l porf( analiza budzetu za I-sze polrocze zostanie przelozona na kolejne 

posiedzenie. 

Po przerwie : 

Po wysluchaniu informacji i wyjasnien Pan Kocur podzif(kowal Pani 

Ferdynadzkiej za udzial w posiedzeniu Komisji. 

Czlonkowie Komisji w podsumowaniu analizy zaproponowali : 

- aby tego typu inwestycje nie byly wykonywane systemem gospodarczym i bez 


nadzoru inwestorskiego 
- wyliczenie catkowitego kosztu obecnego dachu budynku 
- wyjasnie jaka grubose styropianu jest polozona , a jaka miala bye? 
- docieplenie nie bylo ujf(te w projekcie - weszlo do realizacji zapisem w 

dzienniku budowy - dlaczego? 
- sprawdzenie ile jest olden 
- wyliczenie rynien i uchwytow 
- sprawdzenie ile jest grzejnikow , ajaka ilose widnieje na fakturze 
- sprawdzenie grubosci docieplenia dachu lub sufitu 
- aby wyszczegolnie co zostalo wykonane zgodnie z projektem zamiennym 

dachu 
- przemierzenie kostki brukowej 
Pan Herbert Kocur dodal , ze gro robot wykonano na podstawie kosztorysu 
powykonawczego dla ktorych umowy byly sformulowane np . 
wykonanie robot budowlanych , instalacyjnych - bez wyszczegolnienia zakresu. 

Posiedzenie Komi sji zakonczono 0 godz. 19.00 

Pr°lfr°~owala Przewodnicz'lcy Komisji 

Do;~echa /i:kr6el~ K:;~~ r' 


