Protokół
spisany z kontroli
przeprowadzonej inwestycji – modernizacja Placu Kosynierów
w Książu Wlkp. pod względem zgodności z dokumentacją techniczną.
1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

- Urząd Miejski w Książu Wlkp.

2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w składzie:
1. Szymański Ryszard - Przewodniczący Komisji
2. Jankowiak Antonina - Z-ca Przewodn. Komisji
3. Lewandowski Maciej - członek Komisji
4. Mądry Jacek
- członek Komisji
5. Radajewska Elżbieta - członek Komisji
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 08 maja 2012 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych 08 maja 2012 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Modernizacja Placu Kosynierów w Książu Wlkp. pod względem zgodności z dokumentacją
techniczną.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu
- Burmistrz Teofil Marciniak
Informacji udzielał: Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Komisja zapoznała się z dokumentacją techniczną modernizacji Placu Kosynierów.
Po wizji lokalnej stwierdzono, że modernizacja Placu Kosynierów została wykonana zgodnie
z dokumentacją techniczną. Komisja stwierdziła, że:
1. Na fontannie luźne i uszkodzone płyty nawierzchniowe, nie działają dwa strumienie.
2. Deszczownia wśród bukszpanu leży na powierzchni, czy właściwie położone są dysze przy
parkingach.
3. Brak spoin płyt pomnika, wyciek kleju (złe łączenie) oraz zniszczona polerka płyty.
4. Luźne i zapadnięte kostki płyty głównej oraz kostki granitowe miejsc parkingowych –
kratki ściekowe są powyżej poziomu jezdni wokół całego Placu .
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na:
1. Źle osadzona tablica informacyjna – luźne, nieprawidłowo przycięte i o złej kolorystyce
kostki.
2. Brak miejsc parkingowych dla rowerów.
3. Złe oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
4. Brak oznakowania przejść dla pieszych.
5. Niszczona jest trawa przez wysiadających z samochodów parkujących z lewej strony jezdni
( od apteki do P. Nieboraków).
6.Znaczne ubytki oraz zła jakość trawników.
7.Agrowłóknina przy drzewach na powierzchni podsypki.
Wnioski i zalecenia:
1. Należy przełożyć i uszczelnić płyty fontanny oraz naprawić niedziałające strumienie.
2. Deszczownia będąca na powierzchni musi być przykryta ( w gruncie).

3. Należy na nowo ułożyć płyty pomnika bez szczelin, wymienić uszkodzoną płytę.
4. Przełożyć i uszczelnić kostkę płyty głównej i miejsc parkingowych oraz właściwie i
estetycznie osadzić tablicę informacyjną.
5. Wyznaczyć miejsca i zamontować stojaki dla rowerów.
6. Właściwie oznakować (zgodnie z przepisami) miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
7. Przenieść miejsca parkingowe (od apteki do P. Nieboraków) na prawą stronę jezdni oraz
oznakować przejścia dla pieszych na całym placu.
8. Doprowadzić trawniki do właściwego stanu (wsiewka lub nowy siew).
9. Oznaczyć płytę główna placu zakazem wprowadzania psów.
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