
Protokół Nr 10/15

z dnia 11 maja 2015 r. z przeprowadzonej  kontroli  wyremontowanych sal 
wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z 
potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonywanym 
remontem

Temat kontroli:

Kontroli  wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod 
kątem  funkcjonalności  zgodnie  z  potrzebami  mieszkańców  wsi  a  projektem 
technicznym oraz wykonywanym remontem

Termin przeprowadzenia kontroli:

14 kwietnia 2015 r.; 11 maja 2015 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1) Kserokopia  dokumentów  -   zakres  planowanych   robót  sal  wiejskich  w 
Niekursku i Siedlisko,

2) Ustna  informacja   pana  kierownika  Referatu  Budynków  Komunalnych 
Mariana Patalasa,

3) Ustne informacje sołtysów sołectwa Niekursko i Siedlisko.

 

Ustalenia komisji: 

1. Podczas  wizji  lokalnej  sali  i  zapoznaniu  się  z  opisem  zakresu 
planowanych robót  sali wiejskiej w Niekursku,   sołtys p. Anna 
Olczak – Hałuszczak,  stwierdziła, że  wymienione prace nie były 
uzgodnione  z  mieszkańcami  wsi.  Na  dzień  dzisiejszy  sala  jest 
zawilgocona i wymaga ponownego remontu.  Ściany są popękane a 
farba  od  ścian  odchodzi.  Zdaniem  pani  sołtys  sala  nie  była 
właściwie użytkowana  gdyż podczas okresu zimowego nie była 
opalana, a jeśli była, to sporadycznie.  Na dzień dzisiejszy ściany 
zewnętrzne   sali  winny  być  ocieplone.  Stwierdziła,  że  podczas 
prowadzonych  prac  remontowych  można  było  zauważyć  brak 
nadzoru inwestora. 



2. Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu

planowanych  robót   sali  wiejskiej  w  Siedlisku,  pani  Dorota 
Zielińska  odpowiedzialna  za  salę  z  ramienia  Rady  Sołeckiej  w 
Siedlisku,  stwierdziła,  że   wymienione  prace  nie  były  z 
mieszkańcami wsi uzgadniane. Stwierdziła, że gdyby miała wpływ 
na remont sali to efektem byłoby:

-  zamontowanie   więcej sanitariatów,

-  przebudowanie kuchni byłaby bardziej funkcjonalnie,

     -  wykonanie posadzek w sali,

- wykonanie remontu piwnic, w których można byłoby  urządzić 
siłownię  dla  młodzieży  (  w  chwili  obecnej  znajdują  się  tam 
urządzenia do ćwiczeń). 

3. Komisja stwierdziła, że remont sali w Siedlisku został wykonany 
źle.  Drugie  drzwi wejściowe  i drzwi od toalety są źle osadzone, 
co sprawia trudność w ich otwieraniu.  Brakuje pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć świetlicowych. Natomiast ilość zamontowanych 
ubikacji  w  stosunku  do   powierzchni  sali  jest  zbyt  mała 
(  poprzednio  było  zamontowanych  trzy  ubikacje,  obecnie  jest 
jedna).  W kącie pomieszczenia kuchennego nie zamontowano kafli 
podłogowych.  Taras  przy  wejściu  do  sali  nie  został 
wyremontowany. 
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