
Protokól nr 24 /2005 z posiedzenia
Komisji Kontrolnej

odbytej w dniu 17 czerwca 2005 roku

W posiedzeniu udzial wzieli: czlonkowie Komisji: Kazimierz Banas, Marian
Luczak,DyrektorSPw BorkuWlkp.- BozenaPrzybylak,Inspektornadzoru
robót budowlanych- Piotr Kinastowski, Inspektor nadzoru robót elektryczno-
odgromowych - Janusz Zakrzewski, przedstawiciele podwykonawcy
tennomodemiazacji budynku SP w Borku Wlkp., Inspektor Urzedu Miejskiego
- Marian Ginter oraz Sekretarz Gminy - ElzbietaPawlak,- listaobecnosci
stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokolu.

'-..I Porz!dek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. "Termomodernizacja zespolu budynków szkolnych

z przebudowa kotlowni gazowej i wewnetrzna instalacja centralnego
ogrzewania w budynku Szkoly Podstawowej w Borku Wlkp."

3. Wolne glosy i wnioski.
4. Zakonczenie.

Ad. I.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonal Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej -

Kazimierz Banas. Przedstawil porzadek obrad, który przyjeto bez zmian.

'-../ Ad.2."T~rmomodernizacja zespolu budynków szkolnychz przebudowa
kotlowni gazowej i wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
w budynku SzkolyPodstawowejw Borku Wlkp."

W tym punkcie Dyrektor SP w Borku Wlkp. - Bozena Przybylak
poinformowala o postepie prac remontowych w szkole. Wyjasnila, ze prace
wykonywane sa zgodnie z harmonogramem, ukonczono prace instalacyjne
urzadzen kotlowni, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono stropy
oraz sciany od strony podwórza. Obecnie wykonywane saprace dociepleniowe
budynku od strony frontu szkoly. Nastepnie dyrektor dodala, ze nalezy wykonac
prace dodatkowe w zakresie budowy schodów i podjazdu dla
niepelnosprawnych oraz nowe drzwi.
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Sekretarz Gminy wyjasnila, ze na wykonanie robót dodatkowych winna byc
odrebna umowa.

Inspektor nadzoru robót budowlanych poinformowal, ze prace remontowe
zostana ukonczone przed rozpoczeciem nowego roku szkolnego.

Przewodniczacy Komisji - Kazimierz Banas zapytal czy prace dociepleniowe
stropów zostaly wykonane prawidlowo oraz jak bedzie odbywac sie wymiana
grzejników i rur.

Inspektor nadzoru robót budowlanych szczególowo wyjasnil prace przy
docieplaniu stropów (przez 10 otworów w stopie wdmuchiwano granulat welny
mineralnej grubosci 22 cm). Dodal takze, ze nie wszystkie grzejniki c.o. beda
wymieniane, czesc po przeplukaniu ponownie zostanie zainstalowana"natomiast
nowych grzejników bedzie ok. 56 szt.
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Nastepnie Przewodniczacy Komisji zwrócil sie do Inspektora UM - Mariana
Gintra, czy sa uwagi do wykonawcy robót remontowych w szkole.

Inspektor UM wyjasnil, ze na tym etapie robót nie ma zadnych zastrzezen,
prace sa wykonywane prawidlowo i bezpiecznie. Dodal takze, ze w zwiazku
z koniecznoscia budowy nowych schodów oraz podjazdu dla
niepelnosprawnych Rada Miejska musialaby podjac stosowna decyzje

Sekretarz Gminy uwaza, ze najpierw nalezy zakonczyc jedna inwestycje,
a w miare moz)iwosci fmansowych rozpatrzyc sprawe robót dodatkowych.

"' Ad.J. Wolne glosy i wnioski.
"-./

W tym punkcie nikt glosu nie zabral.

Ad.4. Zakonczenie.

Wobec realizacji porzadku obrad oraz braku innych glosów
Przewodniczacy Komisji - Kazimierz Banas zakonczyl posiedzenie.
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