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Nowa Dęba, 22.03.2019 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

 

DOTYCZY: PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH PRZEBUDOWY SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA 

KULTURY W NOWEJ DĘBIE W ZAKRESIE SCHODÓW, TARASU I ELEWCJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU. 

 

I. NAZWA I ADRES KONTROLOWANEGO PODMIOTU: 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 

ul. Rzeszowska 3 

460 Nowa Dęba 

oraz: 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 

Żeromskiego 2 

39-460 Nowa Dęba 

II. IMIONA I NAZWISKA OSÓB KONTROLUJĄCYCH: 

Czynności kontrolne podejmowali radni w pełnym składzie Komisji: 

Radny Marek Kopeć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 

Radny Paweł Grzęda – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Radny Tomasz Kopeć – członek Komisji Rewizyjnej; 

III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: 

Kontrola rozpoczęła się w dniu 12 marca 2019 r. i zakończyła się 15 marca 2019 r. 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONTROLI I OKRESU OBJĘTEGO KONTROLĄ: 

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była sprawa przeglądów gwarancyjnych przebudowy 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w zakresie schodów, tarasu i elewacji zewnętrznej 

budynku. Okres objęty kontrolą: lata 2011-2019. 

V. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA KONTROLOWANEGO PODMIOTU: 

1) Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba; 

2) Krystian Rzemień – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. 
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VI. PRZEBIEG I WYNIK CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, oraz na podstawie § 83 Uchwały NR LIV/524/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 

18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba. 

Kontrolę problemową przeprowadzono w oparciu o zebrane dokumenty stanowiące dowód  

w sprawie, oraz w oparciu o wyjaśnienia ustne, które złożyli: 

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w dniu 12 marca 2019 roku w siedzibie 

jednostki 

2. Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 14 marca 2019 roku  

w siedzibie Urzędu 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu. 

Złożone wyjaśnienia zostały zaprotokołowane i odczytane, a następne podpisane przez każdą ze 

stron. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

29 kwietnia 2010 roku Gmina Nowa Dęba, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją przy ulicy 

Żeromskiego 2”. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium 

ceny, najkorzystniejszą okazała się oferta Konsorcjum firm: Lider - Invest Development sp. z o.o. 

Członek konsorcjum: Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec, kraj/woj. 

Podkarpackie (zwany dalej Konsorcjum). Cena wybranej oferty: 6 631 830,95 zł brutto. 

W dniu 15 lipca 2010 roku Gmina Nowa Dęba zawarła z Konsorcjum umowę nr 58/RI/R/2010 na 

roboty budowlane. Roboty finalnie zakończono i komisyjnie odebrano w dniu 17 listopada 2011 roku. 

Fakt ten został odnotowany protokołem końcowym z tego samego dnia.  Od tego momentu 

rozpoczęła się 48-miesięczna gwarancja i trzy letnia rękojmia. 

17 grudnia 2012 roku dokonano pierwszego komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, w którym 

odnotowano, iż „Taras i schody wymagają całkowitego remontu”. Stwierdzono również braki 

„wyprawy elewacyjnej przy wyjściu ewakuacyjnym”. 

3 kwietnia 2013 roku przystąpiono do sprawdzenia usterek wymienionych w trakcie przeglądu 

gwarancyjnego. Komisja stwierdziła, że roboty naprawcze tarasu i elewacji nie zostały wykonane. 

Kolejne sprawdzenie usterek miało miejsce 4 czerwca 2013 roku. W protokole odnotowano, że „na 

tarasie wykonano remont powierzchni. Wystąpiły odwarstwienia pomiędzy płytkami, a obróbką 

blacharską (…) Nie wykonano wymiany płytek na schodach”. Inwestor poinformował wykonawcę, że 

w przypadku nie wykonania prac naprawczych w ciągu 14 dni, roboty budowlane zostaną zlecone 

wykonawcy zastępczemu na koszt Konsorcjum.  

Dokumentacja przedstawiona Komisji w toku kontroli nie zawiera żadnych informacji czy prace 

zostały wykonane. Treść kolejnego przeglądu wad i usterek z dnia 25.10.2013 roku odnotowuje 

zwiększenie zakresu wad i ponownie wzywa wykonawcę, aby: 

-„wymienić pęknięte płytki na schodach zewnętrznych i na tarasie oraz na schodach bocznych”; 

 

oraz: 



Strona 3/10 

-„poprawić fugowanie płytek”; 

-„zlikwidować skutecznie zacieki na płytkach na tarasie” 

-„zlikwidować zacieki na płytach granitowych elewacyjnych”; 

-„zlikwidować przebarwienia na elewacji”; 

-„poprawić wyprawę elewacyjną od strony parku”. 

W dniu 23 stycznia 2014 roku dokonano komisyjnego sprawdzenia usterek wymienionych  

w protokole z dnia 25 października 2013 roku. Stwierdzono niewykonanie robót wymiany płytek na 

schodach zewnętrznych i tarasie oraz a schodach bocznych, jak również brak naprawy fugowania 

płytek oraz zacieków na płytkach tarasowych i płytach elewacyjnych.  

Kolejny przegląd przeprowadzony 7 maja 2014 roku stwierdza częściowe wykonanie napraw. W 

dalszym ciągu obserwuje się uszkodzenia płytek, odwarstwienie ich od podłoża, nieprawidłowe 

fugowanie oraz zacieki. W dniu 21 maja 2014 roku odbył się kolejny przegląd, w którym wezwano 

wykonawcę do zakończenia czyszczenia płytek i fug wraz z ich uzupełnieniem na tarasie i schodach 

oraz robót związanych z malowaniem elewacji.  

25 czerwca 2014 roku dokonano przeglądu gwarancyjnego, w którym stwierdzono usunięcie 

wcześniej wymienionych wad „poza czyszczeniem płytek, które w dniu dzisiejszym jest 

wykonywane”. Dnia 23 czerwca 2014 r. został przeprowadzony przegląd okresowy budynku 

realizowanego przez specjalistę branży konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: 12/Tbg/89  

i potwierdzony „Protokołem z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu” z dnia 23 

czerwca – tj. dwa dni wcześniej. Specjalista odnotował, iż „stwierdza się miejscowe odparzenia płyt 

gresowych wykładzin schodów zewnętrznych przy rampie na ścianie wschodniej budynku oraz 

drobne miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej ścian 

10 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba udzielił Dyrektorowi SOK pełnomocnictwa 

do „wykonywania w imieniu Gminy Nowa Dęba wszelkich uprawnień przysługujących Gminie z tytułu 

udzielonej rękojmi i gwarancji”. Komisja zwróciła się do Burmistrza MiG o wyjaśnienie, jakie były 

powody do wystawienia wymienionego pełnomocnictwa. Burmistrz stwierdził, że inicjatywa 

przekazania uprawnień gwarancyjnych do SOK wyszła z referatu inwestycji, a wynikało to z nadmiaru 

realizowanych zadań. Na pytanie Komisji Rewizyjnej, jaka była podstawa prawna takiego działania, 

Burmistrz MiG wskazał art. 33 ustawy o samorządzie gminnym1.   

10 listopada 2015 roku dyrektor SOK skierował do wykonawcy robót budowlanych pismo znak: 

SOK/982-135/2015 w sprawie prac gwarancyjnych, w którym wskazywał: 

-„pęknięcie ścian, sufitów oraz łączeń okien ze ścianami i sufitami w pomieszczeniach na pierwszym 

piętrze budynku” 

                                                           
1 Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 2. Organizację i zasady funkcjonowania 

urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 3. Kierownikiem 

urzędu jest wójt. 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy 

wójta lub sekretarzowi gminy. 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w 

stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 6. Status prawny 

pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.  
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-„uszkodzone oraz odklejone płytki tarasu i schodów przy wejściu głównym oraz bocznym do 

budynku”. 

Do pisma dołączono obszerną dokumentację fotograficzną wad i wskazano wykonawcy ostateczny 

termin wykonania napraw wad. Zapisano również, że „Potwierdzeniem realizacji usterek będzie 

obustronnie podpisany protokół w obecności przedstawicieli Gminy”. 

Mimo pisemnych zapewnień o komisyjnym sposobie sprawdzenia wykonania napraw gwarancyjnych 

dyrektor SOK sporządzał protokoły przeglądów z dnia 18 i 24 listopada 2015r. „robót serwisowych” 

jednoosobowo. Na pytanie Komisji Rewizyjnej dlaczego przeglądy były realizowane jednoosobowo, 

bez powołania komisji dyrektor odpowiedział „Bo to nie były roboty typowo budowlane (…) Czuję się 

na siłach żeby zobaczyć czy jest to zrobione czy nie”. Ponadto dodał, że nie widział potrzeby 

powołania komisji. Na pytanie Komisji czy dyrektor konsultował z prawnikami lub ekspertami 

budowlanymi sprawę odbioru gwarancyjnego, dyrektor odpowiedział: „Nie, ponieważ nie widziałem 

takiej potrzeby”. Dyrektor mógł na każdym etapie swojego działania skorzystać z pomocy 

pracowników UMiG co zresztą potwierdził Burmistrz podczas kontroli stwierdzeniem, że „nikt nie 

zalecał Dyrektorowi wykonywanie czynności samodzielnie”, jednak tego nie uczynił. 

W dniu 18 listopada 2015 roku, dyrektor SOK wraz z przedstawicielem Konsorcjum (bez udziału 

przedstawicieli gminy, bez inspektora nadzoru i bez powołania komisji odbiorowej) sporządzili 

protokół, w którym stwierdzono częściową naprawę uszkodzonych oraz odklejonych płyt tarasu i 

schodów przy wejściu głównym oraz bocznym do budynku. W protokole zapisano, iż do zrobienia 

pozostało tylko „fugowanie między płytkami”. 

Ustalenia te stoją w sprzeczności z protokołem z okresowej – rocznej kontroli stanu technicznego 

obiektu sporządzonego przez uprawnionego specjalistę, który w dniu 23 listopada 2015 roku  

-tj. 5 dni po protokole sporządzonym przez dyrektora SOK i przedstawiciela wykonawcy – 

stwierdza: 

- miejscowe pęknięcia wyprawy elewacji 

- miejscowe odparzenia płytek tarasu i schodów 

- miejscowe rozwarcie obróbek rampy 

- zastoiny na parapetach 

Specjalista dołączył do protokołu dokumentacje fotograficzną na której widać m. innymi 

odpadającą płytkę oraz plamę po kałuży na głównych schodach wejściowych do obiektu.  

Z powyższego wynika, że ustalenia poczynione w protokole z dnia 18 listopada 2015 roku jakoby do 

wykonania pozostało jedynie fugowanie płytek, są nierzetelne i nie odpowiadają stanowi 

faktycznemu.  

Ponadto mimo wad stwierdzonych przez specjalistę w dniu 23 listopada 2015 roku, już dzień 

później (24.11.2015 r.) dyrektor SOK wraz z przedstawicielem wykonawcy – bez powołania komisji 

odbiorowej – stwierdził, iż „uszkodzone oraz odklejone płytki tarasu i schodów przy wejściu 

głównym oraz bocznym do budynku – zakończono w całości”. Na pytanie Komisji czy wady 

wymienione w protokole specjalisty z dnia 23.11.2015 roku są możliwe do usunięcia w ciągu 24 

godzin, kierownik Referatu Inwestycji w UMiG odpowiedział, że wykonanie tego typu prac 

remontowych w ciągu jednego dnia nie jest możliwe. To samo pytanie Komisja zadała 

Burmistrzowi MiG, który odpowiedział: „Nie umiem ocenić”. 
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Ponadto analiza przedstawionych dokumentów, oraz oględziny obiektu dokonane przez Komisję 

Rewizyjną potwierdzają pozorny charakter działań dyrektora SOK, czego najlepszym przykładem 

jest porównanie zdjęć wykonanych przez dyrektora SOK w dniu 10 listopada 2015 roku 

obrazujących wady obiektu ze stanem faktycznym na dzień przeprowadzenia kontroli.  

 

Grafika nr 1:  

 

Grafika nr 1 przedstawia zestawienie zdjęcia usterki poręczy na tarasie SOK, wskazanej przez 

dyrektora SOK w piśmie do wykonawcy znak: SOK/982-135/2015 z 10 listopada 2015 roku oraz to 

samo miejsce w dniu 12 marca 2019 roku czyli w dniu kontroli SOK. Charakter wady jest taki sami, 

widoczne są te same uszkodzenia, które rzekomo zostały naprawione.  
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Grafika nr 2: Wada wymieniona w protokole rocznego przeglądu obiektu w dn. 23.11.2015 r. 
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Grafika nr 3: Stan na dzień 12.03.2019 r. 

 

Grafiki nr 2 i nr 3 stanowią zestawienie zdjęcia parapetów z odwróconymi spadkami. Wadę 

wskazano w przeglądzie rocznym obiektu dnia 23 listopada 2019 roku, ale nie wykazano ich w 

piśmie do wykonawcy z dnia 10.11.2015r. Kolejne zdjęcie przedstawia to samo miejsce w dniu  
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12 marca 2019 roku czyli w dniu kontroli SOK. Charakter wady jest taki sam, widoczne są te same 

uszkodzenia.  

Komisja pragnie również podkreślić, że w protokole z dn. 24.11.2015 roku na podstawie którego 

dyrektor SOK zbył się wszelkich praw gwarancyjnych znalazł się niezrozumiały z punktu widzenia 

interesu gminy zapis „Strony ustaliły, że pkt 1 tj. pęknięcia ścian, sufitów oraz łączeń okien ze 

ścianami i sufitami w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku spowodowany został pracą 

konstrukcji budynku bez winy wykonawcy, w związku z czym odstępuje się od realizacji tego punktu 

w ramach prac gwarancyjnych”. Na pytanie Komisji jaka była podstawa do tak daleko idących ustaleń, 

dyrektor SOK nie udzielił odpowiedzi. Zadeklarował, że sporządzi odpowiedź na piśmie. Pismo został 

przekazane emailem w dniu 18.03.2019r w którym Dyrektor stwierdza, że wady o których mowa w 

punkcie 1 protokołu z dnia 24.11.2015r. dotyczyły starych ścian budynku i nie były przedmiotem 

inwestycji - „…pęknięcia w przedstawionych w tym piśmie pomieszczeniach nie dotyczyły ścian czy 

sufitów powstałych lub przebudowanych na skutek wykonania ich przez wykonawcę zgodnie z umową 

zawartą z Gminą Nowa Dęba, nie było więc w tych przypadkach ingerencji w konstrukcję tych 

elementów.” W toku działań kontrolnych ustalono, że ani SOK ani Gmina nie zleciła ekspertyzy 

budowlanej, która wykluczałaby odpowiedzialność wykonawcy za powstałe wady. Brak również 

takiego odniesienia w rocznych przeglądach obiektu sporządzanych przez specjalistę budowlanego.  

Podsumowując: Dyrektor SOK nie posiadał przygotowania i wykształcenia budowlanego, a pomimo to 

jednoosobowo, bez powołania komisji odbiorowej dokonał odbioru robót, jak również wyzbył się 

roszczeń i zabezpieczeń wynikających z umowy gwarancyjnej. 

Załącznik nr 3 do umowy z wykonawcą określał zasady realizacji gwarancji na wykonaną inwestycję 

pn. „Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją przy 

ulicy Żeromskiego 2”. Na podstawie tego dokumentu wykonawca udzielił 48 miesięcy gwarancji na 

roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i instalacje, przy czym bieg gwarancji liczy się od 

daty końcowego odbioru przedmiotu umowy (17.11.2011 r.) 

Zawarta pomiędzy Gminą, a Wykonawcą umowa stanowi, że w przypadku stwierdzenia wad  

w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się je usunąć niezwłocznie - nie później jednak 

niż w terminie 7 dni licząc od daty ich stwierdzenia protokolarnie lub od otrzymania zawiadomienia 

o ich ujawnieniu od Zamawiającego.  

Termin ten nigdy nie został zachowany. Osoby reprezentujące gminę w porozumieniu z wykonawcą 

dokonywały permanentnego przedłużania tego okresu pod pretekstem „złych warunków 

pogodowych”. Mimo przedłużania tego terminu, schody, taras i elewacja nigdy nie zostały 

prawidłowo wykonane.  

Gmina – decyzją Dyrektora SOK– na podstawie zawierającego nieprawdziwe informacje protokołu 

odbioru z dnia 24.11.2015 roku – zbyła prawa gwarancyjne.  

Ponadto, w okresie od 17.11.2011 do 17.11.2014 obowiązywała rękojmia. Pracownicy UMiG 

odpowiedzialni za prowadzenie tej inwestycji, jak również dyrektor SOK nie podjęli obrony interesu 

Gminy w ramach uprawnień wynikających z rękojmi, które to uprawnienia są niezależne od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  Świadczy o tym fakt, że zgodnie z treścią przywołanego 

Załącznika nr 3 do umowy określającego zasady gwarancji kontrolowanej inwestycji „Zamawiający 

wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi”. Według stanu prawnego przypadającego na 

badany okres, czas rękojmi wynosił 3 lata.  W dokumentach inwestycji brak jest protokołu 
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stwierdzenia usunięcia wad z tytułu rękojmi który winien powstać w do 17.11.2014 r. Niedopełnienie 

obowiązków i przekroczenie uprawnień przez osoby funkcyjne powoduje konieczność wykonania 

napraw wadliwe wykonanych robót budowlanych ze środków budżetowych Gminy Nowa Dęba. 

Ponadto, podczas prowadzonych w SOK działań kontrolnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zwrócił się do dyrektora SOK o przedstawienie książki obiektu budowlanego (KOB), o której mowa w 

art. 64  ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną KOB stwierdza, iż 

ostatni wpis dokonano dnia 14.11.2015 roku, co może wiązać się z naruszeniem przepisów ustawy 

Prawo budowlane, które w art. 93. pkt 9 przewiduje za to zaniechanie karę grzywny.  

WNIOSKI 

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, zapoznaniu się z dokumentacją będącą w posiadaniu UMiG  

i SOK, jak również po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych w toku kontroli przez osoby odpowiedzialne 

za realizację i nadzór robót gwarancyjnych komisja stwierdza: 

1. Brak właściwego nadzoru nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

2. Brak właściwego nadzoru nad działaniami Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 

Dębie, a w szczególności nad wypełnianiem praw i obowiązków wynikających z udzielonego mu 10 

lipca 2014 roku pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Gminy Nowa Dęba wszelkich uprawnień 

przysługujących Gminie z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.  

3. Niedopełnienie obowiązków wynikających z uprawnień do gwarancji i rękojmi.  

4. Przekroczenie uprawnień w związku z nieuzasadnionym i bezpodstawnym zbyciem praw 

gwarancyjnych w protokole z dn. 24.11.2015 r., w zakresie „pęknięć ścian, sufitów, oraz łączeń okien 

ze ścianami i sufitami w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku”.  

5. Poświadczenie nieprawdy w protokole w protokołach z dnia 18.11.2015r. i 24.11.2015 r. jakoby 

wszystkie wady zostały usunięte. 

6. Przekroczenie uprawnień w związku ze zbyciem praw gwarancyjnych na podstawie 

poświadczających nieprawdę protokołów odbioru z dnia 18.11.2015r. i 24.11.2015 r. 

ZALECENIA 

1. W związku z nierzetelnym wykonywaniem powierzonych obowiązków przez Dyrektora SOK, w tym 

zrzeczeniem się przez niego roszczeń gwarancyjnych, mimo iż wady obiektu nie zostały usunięte, a 

przez to narażenie Gminy Nowa Dęba na straty w postaci wydatkowania dodatkowych środków 

budżetowych na usunięcie wad, które winny być usunięte w ramach gwarancji i rękojmi przez 

wykonawcę robót budowlanych, podejrzeniem popełnienia przestępstwa niedopełnienia 

obowiązków i przekroczenia uprawnień, a przez to narażeniem interesu publicznego na straty, 

poświadczeniu nieprawdy w dokumentach (dotyczy protokołów odbioru z listopada 2015  roku) 

Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba: 

a) podjęcie działań dyscyplinarnych wobec Dyrektora SOK;  

b) podjęcie działań naprawczych mających na celu zwiększenie prawidłowego nadzoru nad 

pracownikami UMiG. oraz pracownikami jednostek pomocniczych w wykonywaniu ich obowiązków. 

Pilne opracowanie instrukcji/procedury szczegółowo (w granicach zdrowego rozsądku) określającej 

zasady postępowania podczas zlecania i odbioru prac budowlanych. Dokumentowanie protokołami 

usuwanych wad w ramach gwarancji wraz z wykonaniem fotografii. 
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2. W związku z zachodzącym podejrzeniem popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i 

przekroczenia uprawnień, a przez to narażeniem interesu publicznego na straty Komisja Rewizyjna 

rekomenduje Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba złożenie zawiadomienia 

do organów ścigania celem zbadania sprawy czy wskazane przewinienia stanowią naruszenie prawa. 

3. W związku z zachodzącym podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu 

nieprawdy w dokumentach (dotyczy protokołów odbioru z listopada 2015 roku) Komisja Rewizyjna 

rekomenduje Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba złożenie zawiadomienia 

do organów ścigania celem zbadania sprawy czy wskazane przewinienia stanowią naruszenie prawa. 

4. Staranne egzekwowanie zapisów umów z wykonawcami, a szczególności ustalonych terminów. 

5. Sprawdzenie i uzupełnienie wpisów książek obiektów budowlanych będących w posiadaniu gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

Komisja Rewizyjna: 

Marek Kopeć – przewodniczący KR 

Paweł Grzęda – zastępca przewodniczącego KR  

Tomasz Kopeć – członek 

 

Dowody potwierdzające ustalenia protokołu: 

1. Protokół z czynności kontrolnych z dn. 12 marca 2019  – wyjaśnienia dyrektora SOK 

2. Protokół z czynności kontrolnych z dn.  14 marca 2019 r. – wyjaśnienia kierownika ref. Inwestycji 

3. Protokół z czynności kontrolnych z dn. 15 marca 2019 r. – wyjaśnienia Burmistrza M. i Gm. N. Dęba 

4. Umowa nr 58/Ri/R/2010 na remont SOK 

5. Protokoły odbioru inwestycji po remoncie SOK 

6. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych i sprawdzenia wykonanych prac 

7. Protokoły przeglądów okresowych budynku SOK 

8. Pełnomocnictwo dla Dyrektora SOK od Burmistrza Burmistrza M. i Gm. N. Dęba 

9. Email z odpowiedzią pisemną przesłany na konto przewodniczącego KR. 

10. ZARZĄDZENIE NR 153/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 30 lipca 2015 r.  

w sprawie określenia procedury przygotowania, realizacji, nadzorowania i rozliczania gminnych 

inwestycji. 

11. Umowa z podmiotem świadczącym usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas 

przebudowy i termomodernizacji SOK. 

12. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli.  


