
PROTOKÓŁ nr 2 
z posiedzenia                                          

Doraźnej Komisji do spraw  
Budowy Radomskiego Centrum Sportu 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 28 lutego 2020r. 

 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  
i na nim przewodniczył Pan Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości.  
 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji. 

2. Omówienie sprawozdania przedstawionego przez MOSiR. 

3. Omówienie sprawozdania przedstawionego przez przedstawicieli firm: 

„BETONOX” oraz „INPRAXI INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI” – prowadzącej 

nadzór inwestorski; 

4. Sprawy różne. 

 
Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski zapytał przedstawiciela Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Roberta Pankowskiego, czy wie dlaczego nie ma na 
posiedzeniu Komisji przedstawicieli firmy Betonox i Inpraxi Inwestycje i Nieruchomości 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski poinformował, że z informacji jakie uzyskał od Pana Tomasza Chrobota 
dzisiaj na Komisji nie będzie przedstawiciela firmy Betonox natomiast firma Inpraxi 
została poinformowana wczoraj o godzinie 15.30 ponieważ o tej godzinie do MOSiR-
u dotarło zaproszenie. Firma Inpraxi w tym momencie przejęła całą korespondencję 
skierowaną do MOSiR-u od Betonox-u w celu zapoznania się z tą dokumentacją i w 
przyszłości pojawią się na komisji. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski 
poprosił Pana Roberta Pankowskiego o przekazanie kontaktu do tych firm aby mógł 
osobiście zapraszać na posiedzenie komisji przedstawicieli tych firm.   

 

Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty (7 radnych za, 0 przeciw, 1 
wstrzymujący się). 
Ad. 2.Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski poprosił pana Roberta 
Pankowskiego o przedstawienie informacji na temat postępów prac na terenie 
Radomskiego Centrum Sportu.  
Pan Robert Pankowski przekazał odpowiedź na pismo jakie zostało skierowane do 
MOSiR-u. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski odczytał pismo jakie zostało 
skierowane do MOSiR-u oraz odpowiedź na nie. Pismo wraz z odpowiedzią zostało 
dołączone do materiałów z posiedzenia komisji. 
Pan Robert Pankowski poinformował, że Przewodniczącemu komisji został 
przekazany harmonogram prac. Radna Małgorzata Zając zapytała o możliwość 
przesłania harmonogramu pozostałym członkom komisji. Radna Marta Michalska – 
Wilk poprosiła o wcześniejsze przesyłanie zaproszenia na posiedzenie komisji do 
MOSiR-u.   



Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – gdyby firma Inpraxi była poinformowana dzień wcześniej byli by tu 
dzisiaj.  
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– cały czas jest etap wdrażania się firmy Betonox na placu budowy. Został 
wyburzony sąd i kilka budynków wewnątrz na dawnych kortach tenisowych. Ustalamy 
zasady współpracy dotyczące umów o podwykonawstwo. Na dzień dzisiejszy mamy 
zaakceptowane dwie umowy o podwykonawstwo (firmy, która wyburzała sąd i firmy 
instalacyjnej na hali). Wczoraj wpłynęły do nas dwa kolejne podmioty, które mają 
wykonywać te prace i na bieżąco będziemy je akceptować. To jest proces ustalania 
jakie są ogólne zasady i warunki wykonywania robót przez poszczególnych 
wykonawców dlatego to było ważne. To była analiza prawników z jednej i z drugiej 
strony, nasze uwagi. Na dzień dzisiejszy doszliśmy do porozumienia jak to wszystko 
ma wyglądać i myślę, że teraz w ciągu jednego/dwóch dni będziemy mogli zatwierdzać 
wzór umowy o podwykonawstwo. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
rozumiem, że jest to ogólny wzór umowy o podwykonawstwo. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– tak. 
Wypracowaliśmy taki model, iż będzie dochodził tylko zakres wykonywanych prac 
przez wykonawcę, zasady płatności i ewentualnie te rzeczy … Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – przepraszam, ale o płatnościach rozmawialiśmy na 
poprzednim posiedzeniu, że to będzie oświadczenie i nie musi być potwierdzenia 
zapłaty. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– ja nie o tym mówię. Chodzi o to, że z ustawy prawo zamówień 
publicznych wynika, iż termin płatności dla podwykonawców nie może być dłuższy niż 
30 dni. To są rzeczy, które zamawiający sprawdza w umowie o podwykonawstwo.  W 
związku z tym będziemy weryfikowali tylko zakres i czy zgadza się kwota (czy kwota 
nie przekracza kwoty z harmonogramu). Tak szybka ścieżka spowoduje, że będziemy 
mogli w ciągu np. jednego dnia zatwierdzać umowy o podwykonawstwo. Dzisiaj do 
MOSiR-u wpłynęły dwie faktury za wykonanie prac przy układzie drogowym i przy hali. 
Merytorycznie nie potrafię się jeszcze na ten temat wypowiedzieć ponieważ wiem 
tylko, że wpłynęły.  
Wolałbym odpowiadać na pytania. Jest ten etap uzgodnień z Betonox - em zasad 
współpracy.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – do kiedy ten etap będzie trwał? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– w przypadku umów o podwykonawstwo zakończyliśmy ważny etap 
ponieważ ułatwi nam to dalszą współpracę. Dostaliśmy z Betonox - u około 40 pism. 
Dwie główne grupy to są kosztorysy, ewentualne prace, które mają być wykonane na 
budowie, kosztorysy różnicowe, które się odnoszą do przedmiarów, które zostały 
sporządzone w trakcie postępowania przetargowego a następnie uzgodnienia, sprawy 
formalne, kwestie techniczne typu umocowania prawidłowego osób na budowie. 
Musimy przejść całą ścieżkę pomiędzy przejściem z postępowania przetargowego na 
okres realizacji inwestycji czyli umocowania kierowników budowy, złożenie dzienników 
do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Te wszystkie sprawy formalne, 
które są niewidoczne, a które są niezbędne, aby prawidłowo realizować proces 
inwestycyjny. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jeszcze raz powtarzam, 
a do kiedy będzie trwał ten proces? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– mam nadzieję, że ten proces to jest 
kwestia, że właściwie jest na ukończeniu. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – czyli do kiedy będzie trwał ten proces? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– proszę nie oczekiwać 
ode mnie jednoznacznej odpowiedzi. Proces inwestycyjny jest taki, że co chwilę 
wpływają różne elementy. Ja nie potrafię jasno odpowiedzieć bo będzie to niezgodne 
z rzeczywistością. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ale zakłada Pan, 



że we wrześniu nie będziecie ustalać jeszcze? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– zasad współpracy na pewno nie 
będziemy ustalać. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – wróćmy do 
harmonogramu prac bo o tym rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu. Wtedy 
rozmawialiśmy, że MOSiR przedstawił uwagi do tego harmonogramu i Betonox miał 
się do nich odnieść. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski –ten harmonogram jest harmonogramem 
zatwierdzonym. Radny Marcin Majewski – kiedy został zatwierdzony? Radna Marta 
Michalska – Wilk – to nie jest chyba istotne pytanie z punktu widzenia realizacji, 
ważne jest, że harmonogram jest ustalony zarówno z MOSiR – em jak i  Betonox – 
em.  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– 18 lutego. Radna Małgorzata Zając – ja będę optymistką i załóżmy, że 
te roboty będą szły dobrze i wykonają w danym miesiącu więcej prac niż założone było 
z harmonogramem to jak wygląda to w tych umowach? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski–  jeśli zamawiający 
będzie dysponował środkami finansowymi to płaci. Radna Małgorzata Zając – jeszcze 
jedno dotyczące stadionu. W harmonogramie mamy styczeń 2021 rok, ale ponieważ 
tu się kończy ta tabela, czy to jest przerwane czy ma być skończone w styczniu 2021 
roku. Radny Robert Chrobotowicz – 16 stycznia 2021 roku to jest ostatni dzień 
umowy. 17 stycznia  musi być już wszystko gotowe. Radny Marcin Majewski – czy 
materiały, które są zgromadzone w magazynach MOSiR-u posiadają wszystkie 
konieczne certyfikaty? Czy może się tak zdarzyć, że czegoś brakuje i będziemy musieli 
coś dokupywać? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski –  staram się udzielać odpowiedzi konkretnych, ale pewne pytania 
brzmią w ten sposób, że ja jednoznacznie nie mogę na nie odpowiedzieć. Proces 
zadaszenie jeżeli spojrzy się na załącznik, który był do postępowania przetargowego 
określa, że ilość wykonanych materiałów jest 70-75% to jednoznacznie mówi o tym, 
że materiały będą musiały być w momencie montażu na obiekcie uzupełniane. Proszę 
mnie dobrze zrozumieć, jeżeli chodzi o konstrukcję stalową są materiały uzupełniające 
(te,  które służą do montażu, złączki) w związku z tym te materiały będą przez podmiot, 
który będzie ten dach montował będą musiały być odpowiednio dokupywane jeśli tak 
możemy to nazwać. Radny Marcin Majewski – chodzi o te, które są  w Państwa 
posiadaniu i składowane są w magazynie MOSiR-u bo rozumiem, że macie je 
zinwentaryzowane. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski –  tak są zinwentaryzowane, na razie nam wykonawca 
nie zgłosił aby spis tego materiału, który jest załącznikiem do postępowania nie 
zgadzał się z tym co jest faktycznie w magazynach. Radny Mirosław Rejczak – to 
jest wszystko robione w układzie zaprojektuj i wybuduj. Czy np. układ drogowy ma już 
w tej chwili projekty? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– chciałbym sprostować. Poprzednie postępowanie 
było zaprojektuj i wybuduj. To postępowanie jest postępowaniem w innym trybie. Do 
każdego z tych postępowań została dołączona dokumentacja projektowa łącznie z 
pozwoleniami na budowę. Radny Mirosław Rejczak – czy urządzenia, które zostały 
już dostarczone np. klimatyzacyjne, wentylacyjne to one mają gwarancje i czy ta 
gwarancja jest jeszcze w czasie, czy już nie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – gwarancja zazwyczaj wiąże się 
przypuszczam z wieloma aspektami, które są po stronie wykonawcy, który żąda 
„gwarancja obowiązuje gdy…”. Na tak postawione pytanie nie potrafię odpowiedzieć 
to są bardzo specjalistyczne pytania. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – 
proszę sprawdzić jak wygląda okres gwarancji urządzeń zamontowanych na hali rok 
temu. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – urządzeń na obiekcie jest kilka tysięcy, prosiłbym o doprecyzowanie o 
jakie urządzenia chodzi. Radny Marcin Majewski – chodzi głównie o zasadę, Betonox 
bierze odpowiedzialność za kontynuowanie. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 



Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – Betonox bierze 
odpowiedzialność za prace, które wykonał od momentu przejęcia. Dlatego proszę się 
nie dziwić, że się dokładnie tej inwestycji przygląda. Jeżeli ma za coś odpowiadać, 
chce na etapie teraz po przekazaniu placu budowy, dokładnie wszystko rozpoznaje. 
Radny Dariusz Wójcik – Przedstawiciel MOSiR-u mówił, że wpłynęło około 40 pism 
z firmy Betonox z zapytaniami i m.in. mówił, że są zastrzeżenia do przedmiarów 
z ogłoszenia przetargowego. Czy są jakieś zastrzeżenia do przedmiarów? Czy te 
przedmiary, które były w ogłoszeniu przetargowym będą teraz kwestionować? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – Nie. To jest wynagrodzenie wykonawcy. Wynagrodzenie Betonox-u jest 
ryczałtowe ale opiera się na przedmiarach i zgodnie z §16 naszej umowy w przypadku 
wystąpienia robót, które nie są w przedmiarach Betonox-owi przysługuje 
wynagrodzenie dodatkowe. Betonox jest zainteresowany tym, aby liczba prac, które 
nie są w przedmiarach była jak największa. Interesem miasta i MOSiR-u jest to abyśmy 
potrafili to zakwestionować, że tego jest jak najmniej i tu jest naturalne pole sporu. 
Radny Dariusz Wójcik – czy zostały zdiagnozowane jakieś największe zagrożenia 
jakie Betonox wykazał, że może nas to kosztować dodatkowe wynagrodzenie? 
Słyszeliśmy o trybunie, która ma jakieś przegięcie 16 cm. Czy musimy od nowa 
rozbierać odpływy? Czy Betonox wystąpił już o jakieś dodatkowe pieniądze od nas? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– Betonox złożył kilka kosztorysów ofertowych, które zostały przesłane do 
inspektorów nadzoru, którzy merytorycznie mogą się tym zająć. Radny Dariusz 
Wójcik – na jaką kwotę?  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– nie odpowiem ponieważ być może w wolne dni będę 
wstanie przeczytać to. Radny Dariusz Wójcik – Betonox złożył ofertę w przetargu. 
Mówiliśmy o tym, że bardzo nowoczesną technologią jest zrobiona inwentaryzacja 3D 
i jeżeli po niecałym miesiącu od wejścia Betonox-u na budowę ma on już roszczenia 
w stosunku do miasta to myślę, że będziemy mieli bardzo duże problemy z Betonox-
em na tej inwestycji.  
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – czy do Biura Rady Miejskiej może być 
złożone np. do środy zakres prac kosztorysowych złożony przez Betonox oraz kwotę 
o jaką Betonox wystąpił w tych pracach dodatkowych. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– myślę, że wszystko jest 
do wykonania. My dla wielu instytucji cały czas kserujemy i skanujemy dokumenty. 
Uczciwie mówiąc nie mamy czasu na zajęcie się prowadzeniem tej inwestycji. To nie 
tylko Państwo, ale i inne instytucje. Po pierwsze mamy inspektorów nadzoru. 
Porozmawiajmy o tym co się dobrego wydarzyło. Zatrudniliśmy inspektorów nadzoru, 
którzy mam nadzieję w sposób solidny, merytoryczny wesprą zamawiającego. Ja nie 
widzę przeszkód jeśli tylko moje szefostwo wyrazi zgodę. Przewodniczący komisji 
Łukasz Podlewski – odpowiem na ten zarzut dotyczący kserowania dokumentów, ale 
Pan zaczął to teraz niech Pan dokończy odnośnie tego co się dzieje dobrego. Ja 
rozumiem, że firma Inpraxi wygrała przetarg. Po prostu stała się rzecz naturalna był 
ogłoszony przetarg, firma go wygrała i nie uciekła przed podpisaniem umowy. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – dobre jest to w tym, że nie mieliśmy np. odwołania do KIO. 
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski –  stała się rzecz normalna. MOSiR 
rozstrzygnął przetarg w sposób normalny bez przedłużania. Co jeszcze jest dobrego? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– tzn. MOSiR może prowadzić przetarg dobrze i go rozstrzygać, a bez 
względu na to nie ma wpływu czy wpłynie odwołanie czy nie. Przewodniczący komisji 
Łukasz Podlewski – dlatego stała się rzecz naturalna MOSiR rozstrzygnął przetarg.  
Radny Marcin Robert Kaca – czy inspektor nadzoru jest już na budowie? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– tak. Umowa został podpisana w czwartek w ubiegłym tygodniu.  



Radna Małgorzata Zając – dla mnie jest to oczywiste, że najlepszy przedmiot 3D nie 
zastąpi rzeczywistości np. utwardzenie podłoża, warunków naturalnych i to było 
oczywiste (sam Pan mówił o jakichś kałużach), że jakieś koszty dodatkowe będą także 
to nie powinno nas dziwić.   
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – wróćmy do tego o co pytałem - 
kosztorysy i oferty. Czy są wśród nas radni, którzy mogliby się udać do MOSiR-u 
i w ramach wolontariatu pokserować we wtorek czy w poniedziałek. Radna Marta 
Michalska – Wilk – myślę, że Pan. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – 
tak, ja w poniedziałek po sesji mogę się udać.  
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – zapytam przedstawiciela miasta 
ponieważ w poniedziałek było w urzędzie spotkanie, które miało charakter roboczy 
i dotyczyło problemów oraz jednocześnie ich rozwiązań. Czy Pan Dyrektor Kancelarii 
Prezydenta uczestniczył w tych spotkaniach i może nam powiedzieć o rozwiązaniach 
bo ja liczę na to i podtrzymuje to co Pan Dyrektor powiedział, że liczy i cieszy się 
z fachowości Betonox-u. Uważam, że wszyscy jak jesteśmy tu na tej sali jesteśmy tu 
po to żeby jak najszybciej wrócić na Struga. To nie jest tak, że my pytamy o problemy 
bo ich szukamy tylko jeżeli coś się dzieje dobrze – no to dobrze, a my jesteśmy po to 
żeby tam gdzie są  problemy to pchać je do przodu dlatego też przepraszamy za te 
emocje, które ponoszą niektórych radnych – to nie jest w żaden sposób atak na MOSiR 
tylko chęć rozwiązania problemów dlatego też możemy kserować te dokumenty. 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – Panie Przewodniczący w 
godzinach pracy - bo jak będzie Pan kserował po godzinach to trzeba będzie dwóch 
dodatkowych ludzi, żeby Pana tam wpuścić, wypuścić. Apeluję, nie róbmy kabaretu z 
poważnych rzeczy. Poważne pytanie stanęło - co w poniedziałek. Od razu został 
wydany komunikat tak żebyście Państwo mogli się z nim zapoznać. Były pytania czy 
możecie państwo uczestniczyć w tym spotkaniu – to było robocze spotkanie, na którym 
omawialiśmy bieżące problemy z przedstawicielem wykonawcy i MOSiR-u. Problemy 
są dwa podstawowe. Woda, która stoi w piwnicach hali, którą trzeba  stamtąd usunąć. 
To będzie najprawdopodobniej oznaczało, że trzeba będzie zrobić tam drenaż i tego 
najprawdopodobniej nie unikniemy. Są inspektorzy nadzoru i jak dokładnie ten 
problem rozwiązać to już będzie inwestor rozmawiał z inspektorami nadzoru 
i wykonawcą. Drugi temat to jest prawdopodobne wzmocnienie gruntu pod trybuną 
stadionu. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – pod trybuną północną? 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – w tej chwili rozmawiamy 
o trybunie południowej natomiast trybuna północna też się nie wyklucza. To nie jest 
nic nadzwyczajnego. Jest wokół tego bardzo dużo emocji i to emocji bardzo 
przerysowanych bo to jest naturalne w procesie budowlanym. Wróćmy do Kamienicy 
Deskurów, którą ta sama firma robiła. Tam jest opóźnienie, jest nieco większy koszt 
niż był planowany, ale problemy, z którymi się ta firma spotkał wchodząc na budowę 
były niesamowite. Tam się okazało, że nie było fundamentów natomiast były piwnice. 
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – Kamienica była stawiana w XIX wieku. 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – dokładnie, ale jaki ma to 
związek z fachową wiedzą i pytaniem, które Pan zadał Panie Przewodniczący. 
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – dlatego mówię, dlaczego słuchamy 
o Kamienicy Deskurów. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – zaraz 
to wytłumaczę proszę dać mi dokończyć. Tam się okazało czego nie było na planach, 
że są niestabilne fundamenty i trzeba było dżetować. Tutaj najprawdopodobniej trzeba 
będzie jeszcze dodatkowo wzmocnić grunt. Nie jest to niczym nadzwyczajnym 
natomiast pozwoli na bezpieczne i szybkie dokończenie tej inwestycji. 
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – czy w związku z tym, że ta woda się 
pojawił to dlatego, że jest zrobione złe odwodnienie i brak izolacji fundamentów i 
„zawalił” poprzedni wykonawca, czy po prostu ta woda wzięła się stąd, że przez rok ta 
inwestycja było pozostawiona sama sobie? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 
Tyczyński – nie odpowiem na to pytanie. To będzie przedmiotem ustaleń nadzoru 



inwestorskiego, inspektorów nadzoru i wykonawcy. Jeśli chodzi o poziom wód 
gruntowych w Radomiu to wszyscy Państwo, którzy mieli jakiś związek z inwestycjami 
to wiedzą, że to się potrafi bardzo dynamicznie zmieniać. Badania robione 3 – 4 lata 
wstecz mogą się dezaktualizować. Do tego też m.in. odnosiła się moja wypowiedź, że 
nigdy nie było to dobre miejsce na duże inwestycje. Przewodniczący komisji Łukasz 
Podlewski –  czyli nie ma winnego, to po prostu samo z siebie się stało, że woda 
weszła. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – ja nie mówię, że nie 
ma winnego. Mówię, że nie jestem wstanie z pełną odpowiedzialnością udzielić 
odpowiedzi na to pytanie, niech się wypowiedzą fachowcy. Przewodniczący komisji 
Łukasz Podlewski –  ja rozumie, że MOSiR i inspektorzy nie zostawią tego sami 
sobie. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – niewątpliwie nie 
zostawią - to Pan Kierownik może potwierdzić. Przewodniczący komisji Łukasz 
Podlewski – pytanie do Kierownika. Co ile ktoś bywał na budowie przez rok. Rosa 
zeszła w styczniu 2019 r. i dzień czy 2 dni później MOSiR przejął ten teren 
wprowadzając również m.in. ochronę. Co ile był pracownik MOSiR-u na budowie na 
hali i kontrolował to co się dzieje m.in. w piwnicach. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – pracownicy MOSiR-u 
bywali tam kilkakrotnie w ciągu dnia. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – 
nie zauważyli tej wody w piwnicach? Radna Małgorzata Zając – i co mieli zrobić? 
Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – wypompować. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – odpowiem 
na przykładzie. Mamy wodę w fundamentach trybuny północnej. Nasi pracownicy 
podjęli działania dotyczące wypompowania tej wody. Tylko pytanie bo być może 
chcemy zrobić dobrze, a zrobimy źle. Wypompowanie tej wody w tej sytuacji kiedy nie 
są prowadzone prace mogłoby spowodować jeszcze większy uszczerbek niż 
pozostawienie tej wody. Radny Piotr Kotwicki – wydaje mi się oczywiste w takiej 
sytuacji, że jeżeli pojawia się woda to powinien znaleźć się inspektor nadzoru, który 
powinien zadecydować o tym czy dobrze jest wypompować tą wodę czy zostawić ja 
samą ponieważ zostawienie takiej inwestycji o takiej wartości „samopas” wydaje mi się 
dużą nieodpowiedzialnością ze strony MOSiR-u. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– w tym momencie nie 
byliśmy związani żadną umową z żadnym inspektorem nadzoru. Radny Piotr 
Kotwicki – czyli jak w zasadzie wyglądał przez ten rok nadzór nad tym placem 
budowy. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– nadzór nad terenem na placu budowy był sprawowany przez 
profesjonalną firmę ochroniarską.  
Radna Małgorzata Zając – mnie chodzi o takie stwierdzenia „zostawione zostało” – 
nie zostawione został tylko poprzedni wykonawca porzucił po prostu plac budowy bez 
żadnych zabezpieczeń. Dla mnie jest jasne kto ponosi za to winę.      
Radny Dariusz Wójcik – w momencie kiedy na sesji decydowaliśmy o dodatkowych 
pieniądzach na ogłoszenie przetargu mówiliśmy o tym, że (i dalej podtrzymuje to 
zdanie możecie mnie Państwo nazywać w mediach „oszołomem”) mnie zależy na tym 
żeby ten obiekt został oddany, żeby służył mieszkańcom, ale żebyśmy jak najmniejsze 
koszty ponieśli. W momencie kiedy mówiliśmy o tej inwentaryzacji 3D, która zostało 
zrobiona w sposób śmieszny (teraz wychodzą kwiatki bo Betonox będzie nam te pisma 
słał) i oby ta budowa nie potrwała jeszcze 5 lat. Jeżeli zapłacimy to Betonox będzie 
budował, a jeżeli nie to Betonox w momencie kiedy wykorzysta pulę pieniędzy, którą 
ma zrobi, a później po prostu zejdzie z budowy i dalej nie będzie tej inwestycji 
realizował. Najważniejsze wtedy było zrobienie prawdziwej inwentaryzacji. 
Wiedzielibyśmy, że z trybuną jest coś źle, że jest odwodnienie i moglibyśmy dokładnie 
wycenić zakres prac. W tej chwili w ciągu miesiąca jeżeli mamy 40 pism to ile tych 
pism wpłynie w ciągu tego roku. Tak jak mówiliśmy Betonox znalazł sobie miasto, które 
ma „dziurawy worek”, a my jako mieszkańcy będziemy do tego worka sypać kasę i ta 
kasa będzie wypadała. Nie będzie miał z tego pożytku nikt - ani miasto, ani mieszkańcy 



tego miasta poza firmą Betonox, która nas „wydoi”. O to mam do Państwa pretensje. 
Co by należało zrobić to mogę tylko Państwu radzić. Zaprosił bym do okrągłego stołu 
projektanta – Pana Gęsiaka, który jest projektantem tego obiektu ze wszystkimi 
firmami podwykonawczymi żeby oni nadzorowali ten plac budowy żeby Betonox nas 
nie „wydoił”. Tylko oni mają możliwość, oni są właścicielami dokumentacji i wiedzą 
gdzie mogą być kruczki, gdzie mogą wyciągnąć z nas kasę. Tutaj o nic nie chodzi tylko 
o kasę bo wiemy jak Betonox postępuje z Kamienicą Deskurów – już zapłaciliśmy 
100% więcej za tą inwestycję. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – na razie 
jest spór sądowy. Radny Dariusz Wójcik – myślę że w tym sporze sądowym 
przegramy. To samo będzie z tym obiektem najłatwiej będzie zbudować układ drogowy 
bo Betonox ma dokumentację wchodzi i ma to robić. Pozostałe rzeczy to jest wielka 
niewiadoma. Łatwiej będzie dokończyć stadion niż tą halę. Bez Pana Gęsiaka i tych 
firm wykonawczych żebyście Państwo nie wiem co robili nie uda nam się tego zrobić. 
Czy kontaktowaliście się jako MOSiR z architektami? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– to nie należy do moich 
kompetencji odpowiedź na to pytanie. Radny Dariusz Wójcik – ponieważ Pan 
Prezydent wiele razy mówił żebyśmy zaprosili Pana Saczywkę, składam taki wniosek 
żeby właściciela ROSA - BUD-u na komisję zaprosić. Niech powie co zrobił i dlaczego 
my jako mieszkańcy mamy płacić (jeżeli są jakieś niedociągnięcia) za jego 
niedociągnięcia Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – na koniec 
posiedzenia ustalimy termin. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– chciałem tylko jedną rzecz doprecyzować bo Pan 
podał konkretną cyfrę – 40 to też świadczy o skuteczności Betonox-u i intensywności 
naszych kontaktów. Chodzi o to, że ustalamy jak wyglądają protokoły częściowe to jest 
naturalna korespondencja, która powoduje, że jest proces inwestycyjny. Radny 
Mirosław Rejczak – ile Prezydent potrzebuje czasu na uruchomienie tych wszystkich 
obiektów? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – 12 miesięcy to jest 
termin oddania obiektu z dopuszczeniem do użytkowania. Radny Tomasz Gogacz – 
wiadomo, że najlepiej budować na skale nie na piasku. Ja podam z praktyki własnej – 
budowałem kiedyś hale w swoim XIII liceum. Pękanie ścian, osiadanie budynku to jest 
bardzo duży problem dla użytkownika. Czy jest możliwy wgląd w dokumentację 
geologiczną? Kto to zrobił? Na jakim profesjonalnym poziomie? Jaki tam jest grunt na 
tą inwestycję? Ja myślę, że proces inwestorski wymaga czegoś takiego, że fundament 
jest bardzo ważny. Ja się bardzo dziwię, że coś osadowiamy na piasku, my robimy na 
skale, budynek ma siedzieć sztywno i nie pękać. Jeżeli nie mamy geologii dobrze 
rozpoznanej to powiem jedno jako użytkownik dużego obiektu sportowego są później 
problemy – pęka instalacja, pękają ściany i różne rzeczy. Chciałbym sprawdzić kto 
jaką dokumentację wykonał odnośnie gruntu tego obiektu. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – problemem na budowie 
jest na pewno woda, a przyczynę tej wody muszą określić specjaliści. Gdzie był błąd 
popełniony bo przypuszczam, że był błąd popełniony to  niech ustalą to fachowcy w 
tym momencie. Geotechnika – jest pytanie czy w projekcie z 2012r, 2015r, 2017r czy 
2018r. Geotechnika to jest punkt wyjścia projektowania obiektu. Radny Dariusz 
Wójcik – teraz zostanie to prawdopodobnie sprawdzone tak? Betonox to zlecił? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– Betonox sprawdza ten problem. Z drugiej strony my będziemy sprawdzali 
ten problem. Pytanie jest, w którym roku ten problem się pojawił. Nie wiem, ja nie 
potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Radny Marcin Majewski – czy przed 
uruchomieniem inwestycji w ogóle było sprawdzane. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – warunkiem Sine qua 
non procesu inwestycyjnego, dokumentacji budowlanej, wydania pozwolenia na 
budowę jest sporządzenie (na ile ja się znam) projektu geotechnicznego, który zawiera 
poszczególne pozycje. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – kiedyś był 
problem z wodociągami z odwodnieniem, też Ministerstwo Sportu, które ma w jakiś 



sposób rozliczyć inwestycję dotyczącą hali (wszyscy pamiętamy kontrolę jakiej 
dokonało Ministerstwo Sportu) i były tam nieścisłości jeżeli chodzi o współpracę z 
wodociągami i kwestie przyłączy. Rosa się również na to powoływała. Czy w tym 
momencie te sprawy są wyprowadzone? Czy wszystkie podłączenia są zrobione tak 
jak należy? Czy wszelkie odprowadzenie wody z terenu budowy jest zrobione tak jak 
należy? Czy Państwo jako MOSiR również współpracują w tym zakresie z 
Wodociągami? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – z mojej działki jaką się zajmuję nie kontaktowałem się z 
Wodociągami ponieważ nie miałem żadnej takiej potrzeby. Z tego co wiem wszystkie 
problemy z Wodociągami (odprowadzenie wód do ul. Struga) zostały rozwiązane. 
Radny Piotr Kotwicki – zakładam, że jeżeli zidentyfikowaliśmy problem, którym na 
dzień dzisiejszy jest woda zalegająca zarówno w jednym jak i drugim miejscu to ja się 
zastanawiam nad taką rzeczą. Zrobiona była inwentaryzacja 3D, ona była robiona w 
pewnym okresie czasu, zakładam, że ona była robiona pod kontem przygotowania do 
przetargu, ale przecież przejmowaliśmy obiekt od wykonawcy, który (jak tu zdaniem 
Państwa radnych) porzucił budowę. Jak wyglądało przejęcie tego placu budowy? Czy 
wtedy przejmując stan zastany stwierdzono obecność wody w tych miejscach i jakie 
wnioski z tego wyciągnięto? Zakładam, że jeżeli taka sytuacja zaistniała no to 
przejmując obiekt powinniśmy reagować wtedy. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– chciałbym żeby zwolniono mnie 
z obowiązku pamiętania wszystkich dokumentów, które się wydarzyły w ciągu 
ostatnich paru lat na budowie, ale przekazanie placu budowy wskazuje na zgodną 
czynność dwóch stron. Nie było czegoś takiego jak zgodnej czynności dwóch stron 
czyli przekazania przez Rosę terenu przy placu budowy. Jeśli dobrze pamiętam to był 
przedmiot jakiegoś tam sporu i krótko mówiąc my przejęliśmy wprowadzając tam swoją 
ochronę na plac budowy. Nie było współpracy przy przekazaniu budowy nie ma 
zgodnego protokołu przekazania placu budowy. Radny Piotr Kotwicki – czyli 
inwentaryzacja 3D była zrobiona na potrzeby przetargu? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– chyba nie popełnię 
błędu jeśli powiem, że tak.  Radny Marcin Robert Kaca – pozwolę sobie nie zgodzić 
się z Panem Przewodniczącym Wójcikiem, który stwierdził, że prędzej powstanie 
stadion niż hala. Wydaje mi się, że hala sobie da radę tylko chodzi o stadion. Czy jest 
w specyfikacji przetargowej możliwość przekazania środków finansowych z budowy 
stadionu na halę? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – jeszcze raz chciałem podkreślić, że inwestycja 
składa się z trzech zadań. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk– czy jest 
możliwości przesunięcia ewentualnych oszczędności z jednego zadania na drugie? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– to jest pytanie do mojego szefostwa i do księgowości. Przedstawiciel 
kibiców Pan Dawid Zwierzyk– czy kontrakt jest kontraktem obmiarowym? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– mamy tu ryczałt, który nie jest typowym ryczałtem. Proszę mnie zwolnić 
z odpowiedzialności szczegółowej. Generalnie mamy obmiar czyli to co jest 
w przedmiarze. A w przypadku układu drogowego to jest typowe wynagrodzenie. 
Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – czy wszystkie wnioski dodatkowe 
będą sprawdzane przez inspektorów nadzoru i bez akceptacji inspektora nadzoru 
żadne pieniądze dodatkowe nie będą wypłacane? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – powstanie kosztorys 
ofertowy, który będzie sprawdzany przez inspektora nadzoru i będzie akceptowany 
warunkowo pod warunkiem sporządzenia protokołu konieczności i sporządzenia 
aneksu do umowy. Ja rozumiem, że zanim coś zostanie podpisane to szefostwo 
będzie musiało zapewnić na to środki. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk– 
rozumiem, że projekt, który powstał i cała dokumentacja projektowa zawiera wszystkie 
niezbędne materiały włącznie z ekspertyzami hydrogeologicznymi gruntu? 



Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – mogę powiedzieć, że tak, ale jest to pytanie do Wydziału Architektury. 
Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – czy w ramach projektu, który został 
wykonany jest zawarty z projektantem tzw. nadzór autorski? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. 
Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – czy projektant taki nadzór autorski 
pełni w tej chwili związany z problemami, które się na budowie dzieją? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – sprawa 
nadzoru autorskiego jest sprawą bardzo skomplikowaną. Nie chciałbym dokładnie 
odpowiadać na temat nadzoru autorskiego. Umowa z głównym wykonawcą mówi o 
prawach autorskich przekazywanych oraz o obowiązkach. To prawo budowlane 
przewiduje obowiązki projektanta obiektu. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid 
Zwierzyk– czy układ drogowy projektowała ta sama firma co stadion i halę? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– nie. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk– wydaje mi się, że 
jeżeli są jakieś problemy związane z procesem realizacyjnym to projektant powinien 
wziąć udział w rozstrzyganiu tych problemów jako nadzór autorski. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – uważam, 
że projektant zgodnie z prawem budowlanym powinien przestrzegać sformułowanych 
w art. 20 prawa budowlanego wszystkich swoich obowiązków. Nie kwestionuję, 
zgadzam się z Panem. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – chodzi o to, 
że projektant ponosi odpowiedzialność za to co zaprojektował. Jeżeli na etapie 
wykonawstwa zdarzają się różne kolizje np. kolizje sieci, z drzewami to taki projektant 
takie kolizje rozwiązuje w ramach nadzoru autorskiego w związku z tym jest pytanie 
czy jeżeli na terenie budowy pojawiają się takie problemy to czy projektant uczestniczy 
w rozwiązywaniu tych problemów w ramach nadzoru autorskiego? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – w ramach 
mojej komórki nie miałem kontaktu z projektantami i jest to pytanie do mojego 
szefostwa czy kontaktowali się z projektantami. Wiem, że się kontaktowali. Radny 
Dariusz Wójcik – ja się kontaktowałem z projektantami. Projektantem stadionu jest 
Pan Gęsiak i ma prawa autorskie, a projektantem hali jest firma EMBI, dla której 
projektował Pan Sylwester Piętak i ani jeden ani drugi do dnia dzisiejszego nie został 
zaproszony na żadne spotkanie. Nikt nie chce z nimi podjąć rozmów. Jeżeli ten proces 
inwestycyjny będzie prowadzony bez nadzoru projektantów to w momencie kiedy im 
się zachce (bo będzie inny kolor ścian) przyjdzie zrobi wpis w dzienniku i zamknie 
budowę. Żaden z nich ze względu na swoją odpowiedzialność jeżeli proces 
inwestycyjny będzie trwał nie zrobi ostatniego wpisu. A to on odpowiada do końca 
życia za obiekt. Możemy wybudować ten stadion tylko nie będzie miał go kto odebrać 
chyba, że zrobimy projekt zamienny i weźmiemy nowego architekta dlatego 
zastanawia mnie dlaczego my tak lekceważymy to sobie. Mówię my jako miasto. 
Dlaczego nie zaprosimy Pana Gęsiaka, który jest autorytetem w mieście w dziedzinie 
architektury. Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – mam pytanie dotyczące 
projektu, który został opracowany na rzecz miasta na podstawie umowy. Czy przy 
zakończeniu prac projektowych i skonsultowaniu umowy na projektowanie, prawo 
autorskie dotyczące projektu zostało przeniesione na spółkę MOSiR? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– według 
oświadczeń poprzedniego generalnego wykonawcy ROSA-BUD pełnia praw 
autorskich została przeniesiona na MOSiR. Dyrektor Kancelarii Prezydenta 
Mateusz Tyczyński – to nie jest tak, że z projektantami nikt nie rozmawia. To nie jest 
prawda. MOSiR ogłaszając przetarg musiał oświadczyć, że jest właścicielem praw do 
projektu. Oświadczył to. Wcześniej zlecił zaprojektuj i wybuduj firmie ROSA –BUD i 
firma ROSA - BUD oświadczyła pod pełną odpowiedzialnością również dla właściciela 
tej firmy, że te prawa i projekty przekazuje zgodnie z prawem MOSiR-owi. Kolejnym 
etapem było to, że firma, która wygrał przetarg sprawdzała te dokumenty. Generalnie 



z wykonawcami dokumentacji trzeba rozmawiać i trzeba dążyć do tego, aby ten nadzór 
autorski był kompletny zgodnie z prawem budowlanym bo innego wyjścia nie ma. Nie 
wyobrażam sobie żeby Pan Wojciech Gęsiak, który jest szanowanym architektem, 
uchylał się od nadzoru autorskiego przewidzianego prawem. Podobnie Pan Sylwester 
Piętak. Radny Dariusz Wójcik – mówimy o dwóch różnych sprawach. To był projekt 
zaprojektuj i wybuduj tj. robi się projekt budowlany według, którego się składa ofertę a 
później są projekty wykonawcze, które robi się na bieżąco. Do tego stanu, który jest 
MOSiR wszystkie dokumenty posiada. Problem polega na tym, że dokumentacji 
wykonawczej tej dalszej na to co trzeba zrobić teraz nie ma. Dziwie się w upieranie 
Wasze, że jest pełna dokumentacja i brniemy dalej. To wynika albo z niewiedzy albo 
jest to celowe wprowadzenie błąd i jest to dla mnie co najmniej dziwne. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – to akurat Prezydent powiedział 
w jednym z wywiadów, że kolejnej dokumentacji nie ma.      
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Prezydent i Pan Dyrektor powiedział, 
że tzw. dżetowanie i podtrzymywanie fundamentów jest czymś normalnym. Czy 
wiadomo już jaki to będzie koszt. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 
Tyczyński – to nie jest przesądzone czy to będzie dżetowanie mówiłem np. 
dżetowanie jakaś forma wzmocnienia terenu są bardzo różne metody. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – cytuję tylko Prezydenta 
Witkowskiego, że takie prace były przy Kamienicy Deskurów. Dyrektor Kancelarii 
Prezydenta Mateusz Tyczyński – przy Kamienicy Deskurów akurat było dżetowanie 
natomiast są różne metody to już fachowiec odpowie natomiast tutaj nie ma decyzji 
jaka to będzie procedura. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – kiedy ta 
procedura może się rozpocząć i czy ona wpłynie na terminowość prac na trybunach. 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – jak najszybciej jak tylko 
będzie to możliwe po ustaleniu jaka to będzie procedura i nie wpłynie to na 
terminowość. Wykonawca zapewnia, że w tej chwili nie ma zagrożenia dla terminu. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – z harmonogramu w lutym 2020 roku 
- na trybunie północnej i południowej miały być wykonywane roboty ziemne i roboty 
żelbetowe, murowe, fundamentowe i izolacyjne. Czy w związku z tym, że teren pod tą 
trybuną jest niestabilny i teraz ma być utwardzany to czy te roboty były wykonane? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– w miesiącu lutym przy stadionie oprócz drobnych prac nie toczyły się te 
prace. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy w związku z tym zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowy RCS w lutym nie zostały wykonane te prace: 
żelbetowe, murowe, fundamentowe i izolacyjne? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – ten harmonogram 
rzeczowy tzw. wykres Gantta pokazuje, w których miesiącach będą prace 
wykonywane. W tym miesiącu te prace nie były wykonywane. One pokazują kiedy 
powinny się zakończyć ewentualnie. Jakiekolwiek opóźnienie możemy stwierdzić pod 
koniec tego miesiąca, że jeśli te prace nie będą zrobione to możemy powiedzieć, że 
mamy opóźnienie Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czyli prace, które 
miały się rozpocząć w miesiącu lutym jeszcze się nie rozpoczęły. To wzmacnianie 
izolacyjne też nie wiadomo ile będzie kosztować i rozpocznie się jak najszybciej, tak? 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – tak. Nie wiemy jak dalece 
konieczne będą te prace bo to jest cały czas przedmiotem ustaleń. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – w ciągu jakiego czasu możemy poznać jak duży 
problem mamy z trybunami? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– wykonawca określił sposób, że będzie to dżetowanie 
teraz jest kwestia, że to zamawiający musi być pewny, że to rozwiązanie jest dobre. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – rozumiem, że Betonox przedstawił 
firmę posiłkując się opiniami specjalistów, profesorów i rozumiem, że teraz MOSiR 
bierze swoich specjalistów do sprawdzenia? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– tak. Przewodniczący Komisji 



Łukasz Podlewski – czy oni są już wybrani i sprawdzają to? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – rozpoczęły 
się już prace przygotowawcze. Ich stanowisko powinno być w ciągu miesiąca, ale już 
wiemy, że wciągu dwóch tygodni powinni przedstawić swoje pierwsze rozwiązanie. W 
naszym przypadku (jeśli dobrze kojarzę) to są naukowcy chyba z Bydgoszczy. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku w ciągu miesiąca 
to miały się zakończyć roboty ziemne przy trybunach, a tu słyszymy o tym, że dopiero 
do końca marca będą prowadzone prace – jak ją wzmocnić. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – 
harmonogram jest wykonawcy i z ewentualnego niewywiązania się będziemy rozliczali 
wykonawcę.  Na dzień dzisiejszy wykonawca będzie wnosił, że np. przesuwa tą 
pozycję. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – to nie jest winą wykonawcy, 
że grunt jest niestabilny i jest woda. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– oczywiście, że nie. Radny Marcin 
Majewski – czyli może też się tak zdarzyć, że wykonawca sprawdzając grunt, okaże 
się, że są konieczne inne czynności do wykonania może się okazać, że będzie prosił 
czy żądał od MOSiR-u wydłużenia terminu realizacji umowy. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– ja nie mogę 
tego wykluczyć, to się zawsze może zdarzyć. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jest jeszcze kwestia zapchanych 
kanałów, które wymagają odmulenia. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 
Tyczyński –  teletechniczne kanały na stadionie, które przez rok zostały całkowicie 
zamulone to nie jest nic nadzwyczajnego. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – rozumiem, że wymiana tych kanałów też będzie kosztowała? Dyrektor 
Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – nie ma innego wyjścia. Pojawiają się 
rzeczy nie tyle sporne co do poprawy, do wymiany i procedura tutaj jest bardzo prosta. 
Wykonawca składa propozycję rozwiązania i propozycję kosztów natomiast to nie jest 
tak, że MOSiR na wszystko się zgadza tylko wtedy zaczyna się badanie bardzo 
dokładne czy jest to konieczne za te pieniądze tą metodą. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – my to wszystko wiemy. Bardzo dobrze, że MOSiR przedstawia 
kontrofertę na to co mówi Betonox tylko to wszystko wydłuża nam czas, a styczeń 
2020 jest za 10 miesięcy. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – 
proszę mi wierzyć, że wykonawca w tych 12 miesiącach skalkulował również takie 
dodatkowe prace bo mają doświadczenie z Kamienicy Deskurów. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – co do wody i trybuny - winnych nie udało się znaleźć, a 
czy zamulone kanały teletechniczne mogły być zabezpieczone lepiej żeby nie uległy 
zamuleniu przez okres 12 miesięcy? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski–  nie znam sprawy zamulonych kanałów, 
ale odniosę się do pierwszej części. Przypuszczam, że to będzie długotrwały proces 
ustalania. Tak naprawdę problem wody na tym obiekcie jest problemem poważnym i 
to jest kwestia tego gdzie został popełniony błąd i czy został popełniony błąd to myślę 
niech stwierdzą fachowcy m.in. ci, który wykonują w tym momencie dokumentację 
dotyczącą kontrekspertyzy i na nasze zlecenie mają ten problem dokładnie określić. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – chciałem zapytać o kanały no bo 
kanały też będą kosztowały - Pan Dyrektor nie wie jeszcze ile. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– nie znam 
sprawy kanałów. Radny Dariusz Wójcik – Betonox przedstawił ofertę przecież w tych 
40 pismach jest tam oferta. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– Panie Przewodniczący jestem zszokowany tym, że 
ma pan lepszą wiedzę ode minie co wpłynęło do mnie na sekretariat. Powiem 
szczerze, że nie mam czasu tych pism przejrzeć. W ostatnich dniach jestem non stop 
na budowie i na naradach. Ja nie znam sprawy kanałów Pan Dyrektor zna tą sprawę. 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – to poruszył przedstawiciel 
głównego wykonawcy i jak rozumiem za tym poszła oferta do MOSiR-u i tyle. Nie wiem 



czy jest ten dokument czy on za chwilę będzie w każdym razie przedstawiali to jako 
przykład prac, które muszą wykonać.          
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – rozumiem, że w hali toczą się roboty 
wykończeniowe? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski– inspektor nadzoru, którego dzisiaj nie ma będzie na 
bieżąco ponieważ ja jestem w biurze narad. Prace się toczą, ale ja Panu nie potrafię 
powiedzieć, w którym miejscu, gdzie i jak. Wpłynęła do nas dzisiaj faktura za prace 
w części łącznika czyli hali, także prace związane z gipsami i z pracami 
wykończeniowymi toczą się.    
Radny Dariusz Wójcik – mam propozycję żebyśmy wystąpili do MOSiR-u i do 
Betonox-u żeby nam jasno odpowiedzieli, że dokumentację, którą przekazali Betonox-
owi, Betonox stwierdzi, że na tej podstawie jest w stanie dokończyć inwestycję. 
Wpłynęło 40 pism zanim MOSiR to rozpozna i odpowie na te pisma to minie kilka 
miesięcy. W komórce zamówień publicznych MOSiR-u pracuje 4 osoby, a dla 
Betonox-u pracuje sztab prawników. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
Panie radny to nie jest ani Pana wina ani moja wina. Radny Dariusz Wójcik – to nie 
jest wina też Prezydenta to jest wina całego procesu, który powinniśmy zorganizować 
tak żeby nie dać tak po ludzku się wykręcić. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 
Tyczyński – proszę mi wierzyć, że MOSiR też zatrudnia prawników i zatrudnił 
kancelarię zewnętrzną do obsługi tego procesu. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – w miesiącu grudniu słyszeliśmy, że 
MOSiR zostanie wzmocniony jeżeli chodzi o nadzór nad tą budową. Dyrektor 
Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – tak i to jest pytanie bezpośrednio do 
Pana Prezydenta bo nie znam decyzji w tej sprawie. Rzeczywiście jeżeli chodzi 
o kancelarię zewnętrzną to jest zatrudniona. O obsługę prawną bym się nie martwił 
natomiast jeśli chodzi o bezpośredni nadzór nad procesem to zgadzam się, że tam jest 
potrzebne wzmocnienie, Nie znam decyzji Pan Prezydenta co do tego, myślę, że na 
następnej komisji odpowiedź na to pytanie się zmaterializuje.           
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – na następne posiedzenie komisji 
będzie zaproszony Pan Roman Saczywko i prosimy również przedstawiciela MOSiR-
u o to aby na tym posiedzeniu kolejnym były osoby, które będą miały taką wiedzę, 
której dzisiaj nikt nie posiadał, zaproszenie firmy Inpraxi oraz kontakty do 
przedstawicieli Betonox-u. Będziemy chcieli zaprosić Pana Prezydenta. Komisję 
podzielimy na dwie części : pierwszą gdzie pan Saczywko i Pan Prezydent będą chcieli 
opowiedzieć o błędach i niedociągnięciach, które na tej budowie były a w drugiej 
części omówimy bieżące prace.    
Radny Tomasz Gogacz – jaka firma i kto wykonał badania geologiczne na tym 
terenie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski– te informacje są ogólnodostępne. Na naszej stronie wisi cały czas 
dokumentacja postępowania przetargowego. W załączniku projekt budowlany jednym 
z pierwszych załączników będzie projekt geotechniczny. Każdy może go zobaczyć.  
Przedstawiciel kibiców Pan Grzegorz Włodek – w imieniu Stowarzyszenia 
Radomiaka „Tylko Radomiak”  mam nadzieję że za kolejny raz, za niedociągnięcia 
i nie dotrzymanie umowy poniesie odpowiedzialność MOSiR albo proszę zaprosić 
Pana Jandułę żeby tu przyszedł. Przedstawiciel kibiców Pan Karol Kaczyński – 
wypadałoby żeby komisja wywarł wpływ na prezesa Jandułę żeby on się tutaj pojawił.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku szanując Pana 
wiedzę oraz możliwości to prosiłbym (ponieważ na wiele pytań Pan nie mógł, nie chciał 
i nie wiedział jak odpowiedzieć) żeby na kolejnym posiedzeniu była osoba, która będzie 
mogła i wiedziała co odpowiedzieć.    
Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – faktycznie może warto byłoby się 
spotkać z poprzednim wykonawcą czyli Panem Saczywko. Jak rozumiem ekspertyzy, 
które są prowadzone na budowie w tej chwili dotyczące m.in. tego problemu 
z odwodnieniem nie jest nieprawdopodobne, że  nie mogły powstać w wyniku błędów 



konstrukcyjnych przy budowie. Wykluczyć tego nie możemy ale też nie potwierdzono. 
Kwota, którą być może będzie konieczne zapłacić Betonox-owi za dodatkowe roboty 
należałoby spróbować wyegzekwować od poprzedniego wykonawcy. Radny Dariusz 
Wójcik – myślę, że chcielibyśmy jak najszybciej wiedzieć od Betonox-u ile miasto 
będzie kosztowało wykonanie całej inwestycji. Nieważne ile to będzie kosztowało bo 
to i tak trzeba dokończyć, ale musimy mieć tą wiedzę. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – nie będziemy wiedzieć ile to będzie kosztowało do czasu 
zamknięcia inwestycji. Nawet po zamknięciu inwestycji nie będziemy wiedzieć 
ponieważ MOSiR i Betonox będą toczyć spór sądowy jeszcze przez kilka lat od 
zamknięcia tej inwestycji.         
Przedstawiciel kibiców Pan Karol Kaczyński – wszyscy skupiliśmy się na tym żeby 
szukać winnych przy tym wszystkim co się stało natomiast myślę, że ta komisja zebrała 
się w całkowicie innym celu. Nam jako kibicom Radomiaka zależy najbardziej na tym 
aby to poszło do przodu dlatego skupmy się na tym żeby pomóc MOSiR-owi, żeby ta 
inwestycja ruszyła do przodu. Może szukanie winnych zostawmy na późniejsze etapy 
gdzie ta inwestycja będzie już dobiegała końca i wtedy będziemy mogli wyciągać 
konsekwencje od poszczególnych osób. Prezes Janduła powinien się jednak pojawić 
tutaj i pewne rzeczy wytłumaczyć jak to się odbywało, że firma ROSA –BUD sobie 
hulała po budowie i nie wiadomo jak robiła. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 
Tyczyński – chciałem tylko przypomnieć, że MOSiR złożył doniesienie do prokuratury 
na inspektorów nadzoru, którzy bezpośrednio nadzorowali budowę. Niestety są duże 
podejrzenia, że ta firma nie wywiązywała się ze swoich obowiązków i poświadczała 
nieprawdę i to poważna firma, która nadzorowała budowę stadionu Legii. 
Przedstawiciel kibiców Pan Dawid Zwierzyk – myślę, że każdemu kto dzisiaj 
przyszedł na tą komisję zależy żeby jak najszybciej dokończyć w końcu tą inwestycję.      
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – kolejne robocze posiedzenie komisji 
odbędzie się 27 marca. Postaram się skontaktować z przedstawicielami Pana 
prezydenta i Pana Romana Saczywki i ustalić termin komisji kiedy Panowie będą mogli 
na nią przybyć.  
Ad. 4.Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – chciałem zapytać o przetarg na 
oświetlenie, które jest niezwykle ważne do otrzymania licencji na przyszły rok bo 
zapewnienia Pana Dyrektora były takie, że nie będzie problemu z licencją dla 
Radomiaka. Zapewnienia Pana Terlickiego były takie, że nikt nie będzie robił problemu 
w PZPN jeżeli ten stadion będzie gotowy za chwilę. Jak wygląda sprawa z tym 
przetargiem na oświetlenie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – zostały otwarte oferty. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – ja wiem, że zostały otwarte tylko kiedy będzie zakończony proces 
i rozstrzygnięty przetarg? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – zostały otworzone oferty, wpłynęło uzupełnienie 
Grupa kapitałowa. Jest kwestia tego, że badanie ocen i oceny formalne, a decyzja o 
tym - wiemy, że oferta najniższa przewyższa o 500 000,00 zł kwotę, którą posiada 
zamawiający. Będzie to zależało od mojego kierownictwa jak dalej potoczą się losy 
oczywiście po sprawdzeniu ofert. Na dzień dzisiejszy jeśli zapadnie taka decyzja 
możemy unieważnić to postępowanie, a jaka decyzja zapadnie nie potrafię 
odpowiedzieć. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy jeżeli zapadnie 
decyzja, że przetarg będzie rozstrzygnięty prace będą mogły być prowadzone i nie 
mieć wpływu na rozgrywanie imprez? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski– przewidzieliśmy w specyfikacji, iż 
wszystkie prace muszą być prowadzone w ścisłym uzgodnieniu z MOSiR-em na 
częściowo działającym obiekcie sportowym.      
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – na poprzednim posiedzeniu komisji 
padł wniosek, który nie został głosowany. Na dzisiejszym posiedzeniu radny Kotwicki 
też zapowiedział, że ten wniosek przełożymy na kolejne posiedzenie komisji. 
Konsultowałem sprawę z mecenas Sylwią Zarachowicz –Woś dotyczącą powołania 



inspektora. Statut to dopuszcza z tym, że statut jest nieprecyzyjny. Ja mogę o to 
wystąpić, zgodę musi wydać Rada Miejska i tak naprawdę nie wiadomo jaki jest na to 
budżet. Pani mecenas zobowiązała się, że w poniedziałek na sesji postara się 
odpowiedzieć na to pytanie przy wszystkich radnych.      
Radny Dariusz Wójcik – z tego co wiem to nikt Wodociągom nie płaci za to 
odwodnienie.   
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – kiedy jest następne 
posiedzenie komisji? Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 27 marca. 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – i przewidujemy zaproszenie 
Pana Prezydenta i Pana Saczywki? Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
przewiduję również zaproszenie Prezesa Betonox-u jeżeli będzie miał taką ochotę. 
Wyślę również zaproszenie do Prezesa MOSiR-u.   
Radny Dariusz Wójcik – mam propozycję po to żeby nie zadawać tych samych pytań 
to żeby wybrać jedną osobę z tego grona do uczestnictwa w spotkaniach z Betonox-
em tak aby miała wiedzę ze źródła. To jest propozycja do Pana Prezydenta. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – nie ukrywam, że w poniedziałek 
wykonałem telefon do Pana Janduły z zapytaniem czy mogę uczestniczyć w spotkaniu 
roboczym. Pan Grzegorz Janduła powiedział, że o tym spotkaniu nie wie i jest to 
inicjatywa Prezydenta, a Pan Grzegorz w tym czasie był na urlopie w związku z tym 
pozwoliłem sobie zadzwonić do Pana Mateusza Tyczyńskiego. Pan Mateusz 
Tyczyński powiedział, że spotkanie ma charakter roboczy. Dzisiaj jest Pan Dyrektor, 
który udzielił wszelkich możliwych informacji.  
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
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