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Protokół nr 20/18 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Nieratki. 

 

Godz. rozpoczęcia – 12:00 

Godz. zakończenia – 13:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego 

3. Mirosław Kędzia – Członek 

Nieobecni radni: Katarzyna Kiecenka, Artur Kozioł. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Z-ca Burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz; 

2) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu R. Adaszewski. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

3. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu po Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym. 

4. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji      

P. Nieratka. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 19/17 z posiedzenia Komisji w dniach 13 grudnia 2017 r. i 3 stycznia 2018 

r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 

się” – 0. 

 

Ad. 3. Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budowlanym przebudowy budynku po 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu na potrzeby Domu 

Opieki Specjalistycznej. 

Następnie zapoznali się z obecnym stanem technicznym budynku. 

 

Komisja ustaliła, co następuje: 

budynek w ogólnej ocenie w dobrym stanie. Warunkiem dalszej eksploatacji jest konieczność 

wykonania natychmiastowego remontu dachu z powodu ubytków w pokryciu dachowym. 

Przeciekający dach niszczy elementy drewnianej konstrukcji, co w konsekwencji przyczynia 

się do dalszej dewastacji stropów, ścian i ogólnej budowy obiektu. Rynny przegnite. 
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Instalacja wodno-kanalizacyjna przestarzała z widocznymi śladami korozji i przeciekania. 

Stolarka okienna częściowo wymieniona, częściowo stara. Tynki i farba odpadają z powodu 

zaciekania przez dziurawy dach. 

Celem ratowania obiektu konieczny kapitalny remont i adaptacja pod cele społeczne itp. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 

13:30  zamknął posiedzenie.  

 

 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

 

       Jolanta Janeczko                                                                          Piotr Nieratka   

podinspektor ds. obsługi RM                                                     Przewodniczący Komisji  

 

 


