
                                                                                                     

Gorzyce, dnia 06.09.2022 r. 

PROTOKÓŁ  

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli    Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Urzędu Gminy Gorzyce 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący  

2. Katarzyna Koczwara – zast. przewodniczącego 

3. Eugeniusz Katryniok – członek 

4. Grzegorz Student - członek 

5. Piotr Zimny - członek  

Data rozpoczęcia kontroli: 06.06.2022 o godz. 13.00 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu  

Marek Bauerek – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: 

1. Marek Bauerek 

2. Ireneusz Szmidt – inspektor Referatu Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 

3. Klaudia Tatarczyk - dyrektor ZSP w Turzy śl. 

4. Elżbieta Mosulska – zast. dyr. SP w Rogowie 

5. Aleksandra Frączek - dyrektor ZSP w Gorzycach 

 

 



 

        Zakres kontroli: 

• przegląd dokumentacji projektowej boisk szkolnych w Gorzycach, 

Rogowie i Turzy Śl.; 

• zapoznanie się z procedurą przetargową  na wykonanie tych boisk 

szkolnych; 

• analiza kosztów i gwarancji; 

• wizja na terenie kontrolowanych obiektów, analiza regulaminów 

korzystania z tych obiektów. 

      Komisja Rewizyjna w pełnym składzie zapoznała się z dokumentacją 

projektową i przetargową boisk szkolnych w Gorzycach, Rogowie i Turzy 

Śl. 

1. Przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową 

bieżni sportowej w  

Gorzycach – etap I – zamawiający może przeznaczyć 1.650.000,00 zł. na 

zamówienie.   

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma -PHU GRUMIX Budzisław 28-234 

Słupia na kwotę  969.793,50 zł. 

2. Przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i 

zagospodarowaniem terenu        

w Rogowie - zamawiający może przeznaczyć 1.650.000,00 zł. na 

zamówienie.   

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma -– SZCZYRBA S C. 44-362 Rogów 

na kwotę 854.791,05 zł. 

3. Przebudowa boisk szkolnych w Turzy Śląskiej - zamawiający może 

przeznaczyć   

1.930.000,00 zł. na zamówienie.   

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – ANMED Sp. z o. o Dzierżysław 48-

130 Kietrz na  

kwotę 1.221.651,70 zł. 

Komisja nie wniosła uwag do procedury przetargowej. 



W dniu 20.06 2022 Komisja Rewizyjna dokonała wizji boisk szkolnych w 

Turzy Śl.; Rogowie i Gorzycach 

Turza Śl.  

W obecności dyrektora Zespołu p.  Klaudii Tatarczyk członkowie Komisji 

obejrzeli obiekt. Obiekt bardzo duży, służy tylko w czasie zajęć szkolnych, 

nie jest udostępniany dla ogółu mieszkańców.  

Wg dyrektorki często dochodzi do dewastacji obiektu, można znaleźć  

puszki po piwie, butelki po alkoholu  i niedopałki papierosów, regulaminy 

są zrywane ( w trakcie naszej wizyty nie było żadnego regulaminu). Brak 

wrzutomatu do zapalania świateł (został zniszczony i okradziony),  boisko 

słabo oświetlone, część oświetlenia nie działa, brak jest monitoringu.                       

P. dyrektor stwierdziła, że wg nauczycieli wych-fizycznego były błędy na 

etapie projektowania: bieżnia jest za krótka, nie ma 100 m, a mogła być 

wokół boiska, siatki wokół boisk są podwójne – metalowa z zewnątrz i 

sznurkowa od wewnątrz, nie spełniają swoich ról – grozi okaleczeniem. 

Koszt inwestycji - około 1,265 mln zł. 

Rogów 

W obecności wice dyrektor p. Elżbiety Sosulskiej Komisja obejrzała obiekt, 

jest mniejszy niż w Turzy Śl.. W godz. zajęć szkolnych wykorzystywany 

jest przez uczniów,  a w godzinach popołudniowych i wieczornych jest 

ogólnie dostępny.  Oświetlenie bardzo dobre, wrzutomat do oświetlenia 

spełnia swoją rolę, regulaminy wiszą we właściwych miejscach. Bieżnia 

jest dookoła boiska. Siatka wokół boiska tylko sznurkowa i spełnia swoją 

rolę, (jeśli technicznie była by możliwość należy podwyższyć piłkochwyty, 

bo piłki przelatują do sąsiada). Z obiektu korzystają po lekcjach 

trampkarze i juniorzy „Przyszłości” Rogów, dzieci i młodzież oraz osoby 

dorosłe, głównie rodzice uczniów. Często wykorzystywane są boiska do 

siatkówki i koszykówki. Na obiekcie jest czysto. Drobne naprawy wykonują 

konserwatorzy szkolni, a także rodzice we własnym zakresie. 

Koszt inwestycji – około 914 tyś. zł. 

Gorzyce 

Obiekt podobnej wielkości jak w Rogowie. W godz. zajęć szkolnych 



wykorzystywany jest przez uczniów, a w godzinach popołudniowych i 

wieczornych jest ogólnie dostępny.  Oświetlenie bardzo dobre, regulaminy 

wiszą we właściwych miejscach. Siatka wokół boiska sznurkowa i spełnia 

swoją rolę, Na obiekcie czysto.  P. dyrektor Aleksandra Frączek nie 

zgłaszała uwag, organizacyjnie obiekt spełnia swoją rolę. Obiekt jest mniej 

eksploatowany, ponieważ w niedalekiej odległości jest „Orlik”.  

Koszt inwestycji – około 1,015 mln zł. 

W N I O S K I z przeprowadzonej kontroli 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że inwestycje w boiska przy szkołach to 

bardzo dobry kierunek w rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pozytywnym przykładem są boiska szkolne w Gorzycach i Rogowie.     

Komisja Rewizyjna jest zaniepokojona sytuacją boiska szkolnego w Turzy 

Śl.  Najdroższa inwestycja, ale nie w pełni wykorzystywana. Dziwne 

zachowanie społeczności lokalnej. Dlaczego dewastowane są tak 

potrzebne obiekty ?  Należy zaznaczyć, iż nie istnieje prawny zakaz 

udostępniania boisk szkolnych po godzinach lekcyjnych dla społeczności 

lokalnej i co do zasady szkoła (jej dyrektor) nie są zobowiązani do 

zapewnienia opieki dziecku korzystającemu z boiska szkolnego w tym 

okresie. 

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta,  aby boisko było wykorzystywane 

zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Prosimy o poinformowanie Rady 

Gminy o krokach naprawczych tej sytuacji. 

 


