Protokół nr 37/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2021 r.
w godz. 14:00 - 15:00.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, otworzył posiedzenie witając członków Komisji na
terenie Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego w Zduńskiej Woli przy ul. prof. dr. Tadeusza
Kobusiewicza 2-18.
Punkt 1
Ustalenie porządku obrad.
Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek za pośrednictwem programu
eSesja. Na zapytanie Przewodniczącego obrad, czy ktoś z członków wnosi uwagi
do proponowanego porządku obrad:
uwag nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Kontrola pn. „Kontrola budowy krytych kortów i kosztów ich budowy”- wizja lokalna
inwestycji.
3. Sprawy różne.
Punkt 2
Kontrola pn. „Kontrola budowy krytych kortów i kosztów ich budowy”- wizja lokalna
inwestycji.
Podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie Komisji spotkali się na terenie Obiektu
Sportowo – Rekreacyjnego w Zduńskiej Woli przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18
w celu dokonania oględzin wykonania krytych kortów. Spoza Komisji w oględzinach brał
udział również radny Janusz Plajzer, Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Pan Piotr Borkiewicz
oraz inspektor nadzoru Pan Jarosław Snowarski.
Członkowie Komisji dokonali oględzin obiektu zarówno wewnątrz, jak
i zagospodarowania wokół namiotu. Zapoznano się ze stanem konstrukcji drewnianej, która
faktycznie została ocechowana przez Wykonawcę pieczęciami potwierdzającymi jakość
drewna i wskazującymi pozostałe jej cechy identyfikacyjne. Konstrukcję wykonano z drewna
klejonego, które spoczywa na zakotwionych w gruncie stalowych stopach. Konstrukcja
drewniana w niektórych miejscach klejenia drewna nie jest całkowicie zamknięta, są mniejsze
lub większe rozwarstwienia. Sprawdzano powłokę namiotu, nawierzchnię kortów, instalacje
wewnętrzne zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ledowym. Na terenie kortu
zamontowano przyłącze wodne wraz z studzienką przyłączeniową do zraszania nawierzchni
kortu, jest przyłącze cieplne, ale jeszcze bez wymiennika i nagrzewnicy. Obiekt jest w pełni
przygotowany do użytku, zamontowano na nim siatkę do gry wraz ze słupkami, linie
krawędziowe kortu, jest stanowisko dla sędziego, sprzęt do wyrównywania mączki
nawierzchni. W otoczeniu obiektu są wykonane po obu stronach wysokie ocynkowane słupy
wraz z napiętymi siatkami zabezpieczające powłokę namiotu. Radni zwrócili uwagę na dwie

rzeczy: wewnątrz obiektu jest bardzo wysoka temperatura i część drzew rosnących za namiotem
swoimi koronami niemal styka się z jego powłoką.
Radni zadawali pytania związane z budową kortów, na które otrzymywali od razu
odpowiedzi od zaproszonych osób.
Po zapoznaniu się ze stanem obiektu Komisja zakończyła posiedzenie.
Członkowie Komisji poprosili o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji:
- dokumentacji projektowej kortów,
- dokumentacji wyboru w przetargu Wykonawcy i inspektora nadzoru,
- dokumentacji zmiany inspektora nadzoru,
- stosownych umów na roboty budowlane i pozostałych,
- korespondencji z Wykonawcą prac w sprawie wątpliwości dotyczących odstępstw od projektu
i jakości wykonania prac,
- dokumentów odbiorowych wraz z protokołami naliczającymi kary umowne,
- dokumentów potwierdzających oddanie do użytku kortów,
- fakturę zakupu konstrukcji drewnianej i certyfikatów jakościowych tej konstrukcji.
Punkt 3
Sprawy różne.
Kolejne posiedzenie Komisji ustalono wstępnie na 22 czerwca br. na godz. 14:00.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Piotr Pacelt

