
PROTOKÓŁ nr 3 
z posiedzenia                                          

Doraźnej Komisji do spraw  
Budowy Radomskiego Centrum Sportu 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 22 maja 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 2 z posiedzenia Komisji; 

2. Omówienie przez przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji prac 

prowadzonych na terenie Radomskiego Centrum Sportu od czasu ostatniego 

posiedzenia (zgodność z harmonogramami); 

3. Omówienie wszelkich bieżących działań w zakresie wystąpienia przez 

Wykonawcę do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z wnioskami zawierającymi 

dodatkowe kosztorysy; 

4. Omówienie zagrożeń, które mogą wystąpić w najbliższym miesiącu na terenie 

budowy Radomskiego Centrum Sportu; 

5. Sprawy różne. 

 

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
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.  
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski - postaram się wymienić roboty, które były w tym okresie wykonywane. 
W przypadku hali i łącznika w dziale roboty budowlane w zakresie umowy 
podstawowej wykonywane są: 

 Prace przy wznoszeniu i szpachlowaniu ścian karton gips wraz z przygotowaniem 
pod malowanie,  

 prace przy suchych tynkach wraz ze szpachlowaniem i przygotowaniem pod 
malowanie, 

 prace przy tynkach ścian i stropów klatek schodowych 

 prace przy wznoszeniu ścian (to były prace zbrojarskie).  
W ramach robót dodatkowych, na które podpisaliśmy aneks była wykonywana: 

 naprawa prefabrykatów, 

 uszczelnianie do klasy odporności pożarowej 120,  

 wymiana wełny w pomieszczeniach technicznych na poziomie -1, 

 naprawa trybun wylewanych (to jest związane z uszczelnianiem). 
Trwają prace zewnętrzne przy kanalizacji deszczowej. Od ul. Struga wykonywane są 
prace przy istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami i studniami, 
montowane były włazy i wykonywana była kostka brukowa. W przypadku zakresu od 
ul. 11-go Listopada wykonano instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
wykonano montaż nawierzchni z kostki.  



W zakresie wentylacji mechanicznej (to już są instalacje sanitarne) w przypadku hali 
i łącznika trwają prace montażu kanałów wentylacyjnych w budynku łącznika na 
poziomach +2 i +1. Wykonano demontaż kanałów wentylacyjnych na korytarzu 
poziom +2 łącznik wraz z ich przesunięciem. Montowane są przepustnice na 
kanałach na poziomie +2. Na poziomie +1 wykonano wentylację wywiewną  
w pomieszczeniach sanitariatów. Trwają prace na poziomie +1 w pomieszczeniach 
wysokich. W zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz trwają prace 
montażowe przy rozdzielaczach centralnego ogrzewania. Wykonano odcinki 
poziomów kanalizacji sanitarnej – poziom 0. Wykonywane są piony kanalizacji 
sanitarnej. W łączniku montuje się podejścia i stelaże pod urządzenia spłukujące 
w pomieszczeniach typu C. Były wiercone otwory w stropach pod piony kanalizacji 
sanitarnych. Zdemontowano i ponownie zamontowano grzejniki w łączniku. Trwają 
prace przy kanalizacji deszczowej łącznika hali. Rozpoczęto demontaż 
wodomierzowy wraz ze studniami ( ten demontaż to jest zadanie dodatkowe, które 
było w aneksie nr 1). W przypadku robót instalacji elektrycznych: 

 wykonano oświetlenie parkingu od ul. 11-go Listopada i od ul. Struga 

 ułożono kable średniego napięcia do stacji Trafo od ul. Struga 

 w łączniku dokonano wykładania przewodów w klatkach schodowych 

 ułożono koryta kablowe w hali   

 ułożono wewnętrzne linie zasilające do rozdzielni w hali 

 zamontowano osprzęt na poziomie 3 (gniazdka, włączniki)   
W przypadku układu drogowego były też roboty rozbiórkowe: 

 rozebrano przykrycie i garaż żelbetowy,  

 zdemontowano rurociąg stalowy o średnicy 80mm, 

 uformowano nasyp i skarpę od ul. 11-go Listopada, 

 wykonano nawierzchnię dróg i parkingów od ul. 11-go Listopada, 

 wykonano mury od strony ul. 11-go Listopada, 

 trwają prace przy schodach terenowych wraz z odwodnieniem od ul. Struga  
W przypadku stadionu nie były prowadzone żadne prace.   
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jeśli chodzi o stadion to proszę 
o łączną informację o zakres prac, które wstępnie były wskazane w harmonogramie, 
a nie zostały rozpoczęte od dnia rozpoczęcia według harmonogramu prowadzonych 
prac. O informację wszystkich nie wykonanych do dziś (czyli do 22.05.2020 r.) 
pracach, które miały się rozpocząć zgodnie z harmonogramy, a do dziś się nie 
rozpoczęły. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – wskazywałem te prace członkom komisji, którzy byli u nas. 
W harmonogramie rzeczowo finansowym w przypadku stadionu na miesiąc luty 
i marzec zaplanowane były roboty ziemne, roboty żelbetowe i murowe (mówię tu 
o trybunie północnej). Te pozycje ,które były zaplanowane na luty i marzec to skoro 
nie było przerobu tzn., że te pozycje nie zostały… Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – Panie Kierowniku, syntetyczne wymienienie prac, które nie zostały 
wykonane do 22.05.2020r. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – w przypadku trybuny południowej jest powtórka 
tych samych prac czyli roboty ziemne, żelbetowe, murowe i izolacyjne. Te same 
elementy na trybunie północnej i południowej nie zostały wykonane. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czyli wokół stadionu prace, które 
miały rozpocząć się  w miesiącu lutym do końca miesiąca maja na dziś nie są 
rozpoczęte. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – w przypadku stadionu były wykonane roboty dodatkowe. Prace 
podstawowe, które są w harmonogramie nie zostały rozpoczęte. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku, czy według Pana najlepszej wiedzy 
jest możliwe skrócenie realizacji inwestycji jeżeli te prace miałyby się rozpocząć np. 1 
czerwca? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 



Robert Pankowski – skrócenie?  Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
chcę powiedzieć czy jeżeli te prace rozpoczną się np. 1 czerwca czy termin 17 
styczeń 2021 jest terminem do dotrzymania czy jest to termin, który można nadrobić? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nie chcę gdybać. Mieliśmy na budowie Pana Tomasza Chrobota 
specjalistę z branży budowlanej. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – no 
tak, wiemy co mówił Pan Tomasz ale dziś nie chcemy jego pytać dlatego pytamy 
Pana, Panie Kierowniku. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – nie wiem, proszę to traktować tak, że ja za bardzo 
nie mogę odpowiedzieć na pytanie ponieważ to tak naprawdę zależy od wykonawcy. 
W tym momencie te prace nie zostały wykonane, ale jeśli w czerwcu czy ewentualnie 
jeszcze w maju ruszą prace na stadionie no to wszystko w rękach wykonawcy i to on 
będzie określał czy jest w stanie się wyrobić w tym terminie czy nie. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – a czy w zakresie hali są prace, które 
były ujęte w harmonogramie, a do dziś nie rozpoczęły się zgodnie z terminem? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nie. Myślę, że chyba analizowaliśmy wtedy kiedy dla państwa 
przerabialiśmy te materiały i wszystkie, które były zaplanowane, które były wpisane 
do harmonogramu w tych miesiącach – wszystkie się rozpoczęły. Jedyna chyba 
branża, która nie ruszyła to telekomunikacyjna, ale ona nie była planowana. Wydaje 
mi się, że rozpoczęto we wszystkich zakresach. Harmonogram jest też tak 
skonstruowany, że on pokazuje miesiąc rozpoczęcia prac i ewentualnie przerób jaki 
zakłada wykonawca. O ewentualnym opóźnieniu możemy mówić wtedy gdy…. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ta zielona kreska zostanie 
zakończona a… Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – tak, a praca nie zostanie wykonana.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ile do 22 maja MOSiR wypłacił już 
firmie Betonox za wykonane już prace? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – może następne pytanie, a ja w trakcie 
zlokalizuję tę kwotę.  
 
Ad.3. 4. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – członkowie komisji, którzy 
byli u Państwa w  siedzibie MOSiR-u otrzymali tzw. protokół konieczności podpisany 
przez inspektora nadzoru, przedstawiciela MOSiR-u i przedstawicieli firmy Betonox. 
Jest to protokół konieczności, w którym 27 marca zostały sporządzone, wymienione 
dodatkowe prace, które nie były ujęte w kosztorysie. Czy oprócz protokołu 
konieczności nr 1 został sporządzony protokół konieczności nr 2 lub nr 3? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – protokół konieczności nr 2 jest tworzony. Zapoznawałem członków 
komisji wtedy jak u nas byli. W związku z tym, że aneks nie został jeszcze podpisany 
to mniej więcej przedstawiałem jakie tam prace są i w jakiej wysokości, ale to nie jest 
jeszcze dokument także aneks nr 2 jest przygotowywany. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – tzn. protokół konieczności. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – protokół konieczności 
jest załącznikiem do aneksu, generalnie struktura jest taka, że są tam kosztorysy 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – dobrze nr 2. Czy nr 3? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – na razie nie. Podam może te kwoty, które zostały wypłacone tj.: 

 w przypadku zadania 1 hali sportowo widowiskowej – 2673 000,00 zł, 

 w przypadku zadania 2 stadion – 110 000,00 zł, 

 w przypadku zadania 3 – 1 343 000,00 zł. 
Teraz chciałem uzupełnić ponieważ wpłynęły faktury, które jeszcze nie były 
opłacane, będą opłacane w najbliższych dniach.  



Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – tak jak Pan powiedział protokół 
konieczności będzie stanowił załącznik do aneksu czy w związku protokołem 
konieczności nr 1 spisanym w dniu 27 marca czy został już zawarty aneks do tej 
umowy? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – tak, przekazałam go Państwu. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – przepraszam, ja nie otrzymałem. Jeżeli chodzi o aneks on jest 
na kwotę (jeżeli Pan zna kwotę) bo ja znam kwotę brutto 2 175 000,00 zł. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – z pamięci powiem tak 2 175 000,00 zł, dokładnie. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – jak wiemy Rada Miejska głosowała kwotę (jeżeli 
dobrze pamiętam) około 82 500 00,00 zł jeżeli chodzi o wartość kontraktu 
podstawowego dla firmy Betonox. Skąd MOSiR posiada środki na zapłacenie za ten 
aneks? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – powiem z pełną odpowiedzialność, że w tym temacie to pytanie jest 
zdecydowanie nie do mnie bo nie wiem. Domyślam się, że chyba za obligacje, ale 
proszę mnie o to nie pytać. Ja przesyłam do księgowości i w tym momencie kończy 
się moja wiedza co do tego skąd są zapewniane środki. Rozumiem, że zgodnie  
z procedurą.  
Radny Dariusz Wójcik – Na jakiej podstawie prawnej MOSiR zapłacił poprzedniemu 
wykonawcy za wykonane prace czyli firmie Rosa-Bud? Na podstawie jakich 
dokumentów? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – na podstawie umowy. Radny Dariusz Wójcik – na podstawie 
umowy tak? I na podstawie protokołu odbioru? Czyli zostały odebrane prace jako 
wykonane należycie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – rozumiem, że tak zostały odebrane te prace jako 
wykonane należycie. Radny Dariusz Wójcik – bo jeżeli zapłaciliśmy to ktoś odebrał 
czyli dyrektor MOSiR-u, prezes MOSiR-u i inspektor nadzoru - tak? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – taka jest 
ścieżka. Radny Dariusz Wójcik – chciałbym się dowiedzieć czy pieniądze, które 
zapłaciliśmy nie zostały wyrzucone w błoto. Jeżeli roboty nie zostały zrobione o czym 
mówi Prezydent, że wszystko zostało zepsute i zdewastowane przez poprzedniego 
wykonawcę to dlaczego zapłaciliśmy za tą dewastację. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – ja nie chcę zabierać 
głosu w temacie rozliczenia płatności z poprzednim wykonawcą. Radny Dariusz 
Wójcik – ale są dokumenty odbioru potwierdzające wykonanie prac? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. 
Dokumenty odbioru potwierdzone przez inspektorów nadzoru dotyczące zakresu 
wykonanych prac.  Radny Dariusz Wójcik – zatwierdzone przez prezesa – tak? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – domyślam się, że odpowiednie instytucje mogą się tym zajmować. My 
jako pracownicy MOSiR-u też byliśmy składaliśmy zeznania, wyjaśnienia.   
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – mamy aneks nr 1 podpisany do 
umowy. W tym momencie rozumiem jest procedowany przygotowywany protokół 
konieczności nr 2 i w związku z tym aneks nr 2? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – pozwoli Pan, że cofnę się bo pozwoliłem sobie 
wynotować rzeczy z poprzednich komisji i była poruszana sprawa projektantów 
i posiadania przez MOSiR pełnego projektu itd. Pojawiła się niedawno informacja 
w opinii medialnej/ publicznej, że odbyło się spotkanie u Pana Prezydenta i MOSiR 
zawarł umowę wstępną, przedwstępną z projektantami. Czy Panu coś wiadomo na 
temat umowy czy ugody z projektantami? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie byłem od wielu lat u Pana 
Prezydenta ale wiem, że w przypadku praw (jeśli mówimy o prawach autorskich) 
także nie jest mi znane jakieś spotkanie u Pana Prezydenta. Wydaje się, że na dzień 



dzisiejszy sytuacja jest opanowana. W tym momencie mamy pełny nadzór autorski 
przy hali  przy stadionie. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy 
w związku z nabyciem posiadanych obecnie praw autorskich MOSiR przekazywał 
czy zawarł umowę z projektantami? Jeżeli tak to na jaką kwotę? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie 
jestem teraz wstanie powiedzieć kwot, które zostały zawarte. Chciałem tylko 
troszeczkę doprecyzować, że nadzór autorski ten, który pełni autor danego dzieła on 
tego nadzoru autorskiego w swoich pracach osobistych nie może być pozbawiony 
natomiast przeniesienie pełni praw majątkowych następuje w momencie kiedy 
wypełnienia płatności dla Rosa-Bud-u. Jesteśmy w posiadaniu oświadczenia 
konsorcjum, które wtedy sprawowało wykonawstwo dotyczącego przeniesienia pełni 
praw majątkowych na MOSiR. To są skomplikowane sprawy prawnicze i nie 
chciałbym tego rozwijać. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – prawa 
autorskie zostały przeniesione? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie było sporów co do tego, że prawa 
autorskie majątkowe wszystkich były przeniesione 2 lata temu. Teraz jest kwestia 
tego sporu, o którym na pewno Państwo wiecie, że każdy podmiot troszeczkę inaczej 
interpretował sobie prawa autorskie, ale to jest domena prawników. Ja nie chcę w to 
głębiej wnikać. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy aneks został 
zawarty przy możliwości skorzystania z zapisu - chodzi o te słynne 70%. Czy 
w ramach tego został zawarty aneks. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – może jeszcze raz postaram się 
doprecyzować co mówi dokładnie ten artykuł. Bez udziału. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – ja mam tutaj Pana słowa z zapisu „70% to jest dawny art. 67 
ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. dawne roboty uzupełniające” i dlatego 
pytam czy te roboty zostały…. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – to są roboty nowe, które nie były wskazane w … Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – podstawą 
prawną do zawarcia aneksu jest artykuł 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
tam jest ust. 1 dzielący się na pkt od 1 do 6. W przypadku pkt 1 to są te roboty, które 
przewidzieliśmy w § 16 umowy dotyczącym, że jeśli obmiary wykonane na miejscu 
będą większe i pewne roboty nie były zinwentaryzowane to wtedy wykonawca będzie 
miał płacone za faktycznie wykonany zakres robót i następne wynikające tzw. roboty 
dodatkowe z pkt od 2 do 6 były z tego  art. 144. Przekazałem Państwu aneks, także 
podstawą jest art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Radny Dariusz Wójcik 
– Panie Kierowniku na poprzedniej Komisji pytałem czy MOSiR posiada 
dokumentację techniczną wykonawczą. Twierdziliście, ze MOSiR wszystko posiada 
to na jakiej podstawie zawarliście porozumienie z firmą wentylacyjną, z Panem 
Gęsiakiem i z Panem Piętakiem na wsparcie inwestycyjne i na jaką kwotę każda 
z tych firm podpisała porozumienie z MOSiR-em. Bo wiem, że podpisaliście taką 
umowę czyli ta cała procedura na poprzedniej Komisji była jednym wielkim 
wprowadzeniem radnych w błąd bo wtedy mówiliście, że podpisaliście, a teraz 
podpisaliście umowę. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – ja nie czytałem protokółu z poprzedniego 
posiedzenia to trudno mi się odnieść, nie pamiętam każdego słowa, które mówiłem. 
Mówię z pełną odpowiedzialnością jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, iż cała 
dokumentacja wykonawcza jest kompletna, która został i to są oświadczenia Pana 
Sylwestra Piętaka głównego architekta projektu zamiennego hali sportowo - 
widowiskowej, który nabył te prawa od firmy poprzedniej czyli Apa Architekci 
z Krakowa. Jesteśmy w posiadaniu oświadczenia Pana Wojciecha Gęsiaka, iż całość 
dokumentacji jest kompletna. Radny Dariusz Wójcik – kiedy dostaliście 
oświadczenie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – nie wiem czy ja to wziąłem ze sobą.  Radny Dariusz Wójcik – 



ile zapłaciliśmy za to? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – oświadczenie Pana Wojciecha Gęsiaka jest z maja 
2017r, a pana Sylwestra Piętaka jest z czerwca 2017 r. Radny Dariusz Wójcik – 
mówimy o dokumentacji projektowej nie mówimy o wykonawczej? To w jakim celu 
zawarliśmy w tej chwili z nimi porozumienie z tymi trzema wykonawcami?  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – tak jak pamiętacie Państwo, że na 
kolejnym posiedzeniu komisji miał być obecny Pan Prezydent Witkowski i Pan 
Roman Saczywko ze względów na epidemię dziś nie są z nami obecni jak również 
nie są obecni z nami goście. Bardzo bym prosił na kolejne posiedzenie komisji 
w czerwcu o obecność na nim Pana Prezesa Grzegorza Janduły oczywiście Pan 
Prezydent oraz Pan Saczywko również zostaną zaproszeni. A żeby rozwiać spór 
płatniczy i projektowy ze swojej strony zobowiązuję się też zaprosić na to 
posiedzenie projektantów, którzy uczestniczyli w procesie inwestycyjnym, czy 
w procesie projektowania.  
Radny Dariusz Wójcik – Panie Kierowniku czy Pan wie, że została podpisana 
umowa z tymi trzema wykonawcami teraz? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak wiem, że zostały podpisane 
umowy. Chciałbym doprecyzować, że trochę niezręcznie jest mi się wypowiadać na 
temat uzgodnień, które padały u Pana Prezydenta z udziałem mojego szefa w którym 
nie uczestniczyłem. Radny Dariusz Wójcik – przecież Pan jako  osoba 
odpowiadająca za inwestycję wie, że jeżeli zostały podpisane umowy to te umowy 
u Pana są i Pan wie na jaką kwotę one są. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – dokładnej kwoty Panu nie 
podam. Rząd wielkości to jest po kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przypadku branży 
architektonicznej, te osoby, które w pozwoleniach na budowę są umieszczone na 
pierwszym miejscu czyli architekci, Tak takie umowy zostały podpisane nie mogę 
jeszcze powiedzieć kwot ponieważ ja się tym nie zajmowałem. Radny Dariusz 
Wójcik – to jak mieliśmy całą dokumentację to po co podpisywaliśmy umowy? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nie mam aż tak dużej wiedzy żeby tłumaczyć zawiłości prawa 
autorskiego. Moja wiedza na takim przykładzie: jeśli ktoś sprawuje nadzór autorski 
i było przewidywane przez konsorcjum Rosa-Bud i Maxto, że ten obiekt zostanie 
ukończony 1,5 roku temu to w związku z tym zawierane były umowy na 
projektowanie i nadzór czyli ten nadzór powinien być sprawowany za jakąś 
odpłatnością przez nich do roku 2018. W związku z przedłużeniem procesu 
inwestycyjnego zażądali dodatkowych środków. Tak mogę to wytłumaczyć. Radny 
Dariusz Wójcik – bo oni po prostu nie dali swojej tej dokumentacji. Jej do tej pory 
jeszcze nie ma. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – dlatego zaprosimy 
tutaj tych państwa. Panie Kierowniku szanujemy i dziękujemy za czas, który nam Pan 
poświęca ale następnym razem prosimy aby był Pan w duecie. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  jeśli taką 
prośbę by Pan skierował do Pana Prezesa Grzegorza Janduły żeby przyszedł 
w duecie ze mną byłoby to łatwiej zrealizować, ale jeśli taka prośba jest do mnie 
żebym ja przyszedł w duecie z Panem Prezesem no to nie mam takiej mocy 
sprawczej.          
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – mamy aneks, protokół konieczności 
nr 1 i nr 2 za chwilę zawieramy. Rozumiem, że Pan nie jest wstanie dzisiaj określić 
nam jak wiele takich protokołów konieczności i o jakiej wartości jeszcze powstanie. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski –  nie jestem wstanie określić. O niektórych rzeczach, które ewentualnie 
by się znalazły to usłyszeli Państwo będąc trakcie wizytacji na obiekcie. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy w związku z tym, że również 
Pan nie ma takiej wiedzy….. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  takiej wiedzy nie ma nikt. 



Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ile MOSiR zapłacił za 
inwentaryzację 3D. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski –  nie pamiętam. Kilkadziesiąt tysięcy. Radna 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – nie jesteście Państwo wstanie teraz 
określić jaka będzie kwota w aneksie nr 2? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  już podałem kwotę. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – nie znamy ilości aneksów oraz kwot, 
które mogą być zawarte.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Prezydent w jednym z wywiadów 
powiedział, że udzielił zgody na zawarcie takiego aneksu. Czy wie Pan w ramach 
jakiej procedury i na podstawie jakich przepisów Prezydent udziela zgody na 
zawarcie takiego aneksu przez spółkę? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie znam szczegółów, ale domyślam 
się, że jak każda spółka, spółka posiada swój statut. W statucie jest określona 
procedura wydatkowania środków finansowych i rozumiem, że jest Rada Nadzorcza 
i jest Walne to chyba w tej procedurze aczkolwiek ja jej nie śledzę. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – czy na każdy wydatek dokonywany przez MOSiR 
Prezydent wydaje zgodę?  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – dawno nie zaglądałem do tego dokument, ale 
z tego co pamiętam to chyba w przypadku wydatkowania kwoty powyżej 
1 000 000,00zł. To jest do sprawdzenia na stronach MOSiR-u. Chyba w przypadku 
1 000 000,00 zł potrzebna jest zgoda Walnego. Tak mi się wydaje, nie jestem 
wstanie teraz tego zweryfikować. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
cofnę się do protokołu  „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.” Chciałem zapytać jak to się ma do punktu 11 protokołu rozbieżności: 
„Należy wykonać połaczenie kanalizacji deszczowej z ul. 11-go Listopada prace nie 
były ujęte w przedmiarach i ich wykonanie jest niezbędne – kwota  60 000,00 zł 
brutto. Rozumiem, że są dwa odwodnienia i potrzeba wykonania dwóch kanalizacji? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – myślę, że tego typu problemu bez mapy i co najmniej dwóch 
fachowców to nie jesteśmy wstanie przerobić. Wokół RCS, które jest budowane 
mamy halę, mamy stadion i doszedł układ drogowy i tam było kilkanaście inwestycji. 
Jeśli w tym protokole mówimy rozwiązaniu problemu od ul Struga….  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – tak, bo na to powoływała się Rosa 
przedłużając pierwszy termin oddania hali. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak, to jest część jakiegoś 
zagadnienia, które dotyczy synchronizacji inwestycji drogowej (był remont ul. Struga) 
i inwestycji Wodociągów realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych i to była 
kwestia rozwiązani tego problemu czyli wód opadowych od strony ul. Struga. Teraz 
mówimy o realizacji różnych prac. To są w ramach całkowicie innego projektu, który 
był opracowany na zlecenie MZDiK i to były te końcówki dróg łączących RCS 
z wjazdem od ul. Struga, Zbrowskiego i 11-go Listopada. A takich tematów wodno – 
kanalizacyjnych to przypuszczam, że jest z kilkanaście różnych wątków i musiał by 



się fachowiec z branży sanitarnej się wypowiadać. Oczywiście na budowie są 
specjaliści z każdej branży i każdy zna zazwyczaj ze swojej branży tematy a ja 
muszę tutaj odpowiadać ze wszystkich branż na których nie koniecznie musze się 
dokładnie znać. Ta różnica polega na tym, że tam był problem Struga a teraz 
mówimy, że prace były na 11-go Listopada. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – pozwolę sobie omówić aneks nr 1. Punkt 1 w trakcie inwentaryzacji 
powierzchni elementów prefabrykowanych ujawniły się liczne uszkodzenia 
nawierzchni kwota ponad 354 000,00 zł brutto. Dziś przedstawiciel firmy Betonox 
mówił na, że te prace zostały już naprawione. Czy te prace za wykonanie 
powierzchni elementów prefabrykowanych były wcześniej rozliczone w procesie 
inwestycyjnym i za te prace zostało zapłacone wykonawcy lub podwykonawcom? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie ponieważ trzeba by było 
szczegółowo zajrzeć do protokołu i zastanowić się gdzie ta pozycja ewentualnie 
w protokole jest. Jakby w protokole odbioru Rosa- Budu. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – ja rozumiem, że trudno Panu z pamięci. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nawet 
bez pamięci, tzn. bez fachowej wiedzy ta osoba, która sporządzała np. harmonogram 
czy kosztorys ofertowy dla Rosa – Budu. To powinien inspektor nadzoru z branży 
konstrukcyjno budowlanej określić czy ten zakres był wykonany w całości czy nie i on 
ponosi za to odpowiedzialność jako specjalista. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czy ktoś w MOSiR ma wiedzę czy za 
prace, które pojawiają się w protokołach zostało już zapłacone czy nie. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nikt w MOSiR nie będzie miał takiej wiedzy ponieważ jest to 
niemożliwe. Po to się zatrudnia fachowców zespół inspektorów nadzoru (u nas nie 
ma osób, które miałyby uprawnienia budowlane) oni jako fachowa siła podpisują się 
pod protokołem aby potwierdzić, iż te prace zostały wykonane. Radny Tomasz 
Gogacz – czy te wszystkie rzeczy, które omawiamy mają odnośnik w książce 
budowy? Czy inspektorzy nadzoru te wszystkie faktury, ruchy, co wykonano, co 
zrobiono są w książce budowy odnotowane? Czy ta dokumentacja związana z tą 
inwestycją jest spójna? Czy książka budowy jest chronologiczna, a inspektorzy 
nadzoru i te firmy, które biorą bardzo duże pieniądze odbierają wszystkie roboty? 
Czy wszystkie kroki inwestycyjne są odnotowane w książkach budowy i czy Pan to 
nadzoruje w jakiś sposób czy kto to w ogóle robi? Wiem, że poprzednia firma, która 
odpowiadała za duże kwoty jako fachowcy chyba się zmieniła z tego co pamiętam 
i teraz jest inna firma. Jak to teraz wygląda? Uważam, że w tym momencie  to 
inspektorzy odpowiadają sowim profesjonalizmem i fachowością za etapowanie 
wykonanych prac  a to wszystko powinno być potwierdzone w książce budowy i to 
powinno być potwierdzone co do jakości i staranności wykonania bo oni biorą za to 
pieniądze. Kontrole jakości i staranności. Ja bym porosił o książkę budowy i zobaczył 
co zostało zrobione i kto się pod tym podpisywał. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – wiele osób chce 
spojrzeć w dzienniki budowy. Oryginały dzienników budowy zostały zabezpieczone 
przez nie pamiętam już czy przez policję czy przez prokuraturę. Mamy oczywiście 
kopię. Przepisy prawa budowlanego jasno określają obowiązki wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. Zamawiający jest zobowiązany wydać 
wykonawcy dziennik budowy (zazwyczaj jest to 7 dni od momentu przekazania) 
włącznie z pozwoleniem na budowę i dopełnieniem formalności rejestracji dziennika 
w mieście i przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru. Prawo budowlane 
określa jasno kto dokonuje wpisów w dzienniku i on za to odpowiada. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy w MOSiR ktoś weryfikuje czy za 
np. płożenie, montaż elementów prefabrykowanych było już zapłacone czy nie było? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 



Pankowski – nie. Nie weryfikujemy. Mamy w tym momencie oddzielne postępowanie 
przetargowe. U nas nikt nie weryfikuje pod kontem teraz tego czy te roboty były 
kiedyś opłacone czy nieopłacone. Pod tym kontem tego nie sprawdzamy. 
Sprawdzamy pod kontem tego czy jest sens wykonania tych prac czy nie. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – stwierdzacie konieczność 
wykonania tych prac, określacie konieczność i zakres wykonania prac. Czy on się 
pokrywa z tym co wskazał Betonox czy się nie pokrywa? Jeżeli się pokrywa to ta 
kwota jest wprowadzana do aneksu jeżeli się nie pokrywa to wspólnie z Betonox-em 
szukacie najlepszego rozwiązania? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – ale nikt w MOSiR nie weryfikuje czy za te prace wskazane przez 
nowego wykonawcę zostało już zapłacone czy nie? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – pod tym kontem nie. 
Weryfikujemy pod całkowicie innym. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
pod kontem konieczności wykonania tych prac? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – „w trakcie inwentaryzacji 
powierzchni elementów wylewanych na trybunach pojawiły się liczne uszkodzenia 
nawierzchni.” To są cytaty z protokołu konieczności opatrzonego znakiem firmy 
MOSiR. Jeżeli chodzi o uszkodzenia to rozumiem, że następują w wyniku czegoś. 
Czy uszkodzenia były wynikiem…? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie jestem wstanie do każdego punktu 
tak szczegółowo się odnieść. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
rozumiem, że każdy punkt szczegółowo omawiacie. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – to nie jest proces, 
który trwa w ciągu jednego dnia tylko w ciągu miesiąca. W tym procesie uczestniczy 
kilkanaście osób.  W przypadku tej notatki przypuszczam jest tak, że się spotkało 
kilku inspektorów i stwierdzono stan faktyczny i stwierdzono, że jest niezbędne 
przeprowadzenie takich prac.  Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski –  
proszę nie uznać, że ktoś Pana atakuje, bo ja rozumiem, że uszkodzenie następuje 
w wyniku czegoś. Po to jest ta komisja żeby próbować Państwu wyjaśnić albo 
wskazać, że jeżeli są liczne uszkodzenia lub liczne błędy w montażu bo to są dwa 
różne słowa. Dla mnie to jest sprawa kluczowa bo jeżeli mówimy o kwocie 
287 000,00 zł netto no to o kwocie niebagatelnej. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – ten punkt tak jak 
widzę składa się z paru elementów. Pierwszy to jest to uszkodzenie nawierzchni, 
niezgodny z projektem technicznym sposób wypełnienia gniazd montażowych. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski –  to Pan mówi cały czas o 1 punkcie? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – tak. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – a ja już mówię 
o następnym.  Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – punkt 3 „ podczas 
przeglądu budowy w dniu 31 stycznia stwierdzono zamokniętą do wysokości…” Dziś 
widzieliśmy na budowie tam wełna jest od poziomu podłogi do 1m/90cm wycięta no 
i teraz „które uległy zniszczeniu od zalegającej od dłuższego czasu wody 
w piwnicach”. Czy możemy stwierdzić, że gdyby nie zalegająca od dłuższego czasu 
woda w piwnicach to te prace nie byłyby konieczne do wykonania? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – można 
jasno stwierdzić, że gdyby nie woda to nie było by tutaj skutku takiego czyli 
zamoknięcia wełny. Woda spowodowała zamoknięcie wełny. Gdyby nie było tam 
wody to by nie trzeba by było tych prac wykonywać. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – w skutek zalegającej wody powstały prace konieczne do 
wykonania? Radny Dariusz Wójcik – czy jak Rosa – Bud schodził z budowy o ta 
woda w piwnicach była czy jej nie było? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – woda zgodnie z wpisami 



pojawiała się notorycznie. To jest duży obiekt. Był problem z wodą na budowie 
i w dniu 1 marca czy w momencie kiedy było wypowiedzenie umowy to dokładnie 
w tym dniu nie jestem wstanie stwierdzić. Domyślam się, że ta woda była tam. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy w momencie kiedy Rosa 
opuściła plac budowy, czy ma Pan wiedzę jak szybko pojawili się tam pracownicy 
MOSiR-u i stwierdzili jaki jest stan zabezpieczenia budowy. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – proszę 
uszczegółowić. Jak szybko tak? Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
Rosa opuściła (ja z pamięci mówię) 23 stycznia 2019r. ale mogę się mylić. Czy 
pracownicy MOSiR-u kolejnego dnia po opuszczeniu firmy, czy w ciągu 7 dni 
pracownicy MOSiR- odbyli wizytację i dokonali stwierdzenia stanu pozostawienia 
inwestycji. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – pracownicy MOSiR-u często….   Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – ale to już mamy w protokole z poprzedniego posiedzenia że 
pracownicy często bywali na terenie.  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. Nie pamiętam daty zejścia 
z budowy Rosa- Budu. Mam przygotowaną agendę spotkania i chodzi o to, że tak 
naprawdę z tej agendy zrobiliśmy 2 czy 3 punkty a teraz odpowiadam co było 2 lata 
temu. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku po prostu 
Pan nie pamięta i tyle. Rozumiem, że jeżeli taka wizyta się odbyła to tak jak w każdej 
normalnej instytucji powstają notatki i wpisy do akt. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – my akt nie 
przechowujemy. Mamy segregatory z dokumentami. Radna Katarzyna Pastuszka - 
Chrobotowicz – wrócę do pytania związanego z wodą. Wielokrotnie byłam na 
budowie RCS i powiem szczerze, że za każdym razem zwracaliśmy uwagę na to, że 
woda stoi i słyszeliśmy zazwyczaj, że taka jest ziemia i tak musi być. Czy nie można 
było uniknąć tego żeby rzeczywiście w jakiś sposób to zabezpieczyć żeby tych 
środków nie trzeba było płacić teraz. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – w dzienniku są wpisy (nie pamiętam 
z dat) kiedy inspektorzy z branży elektrycznej stwierdzają, iż nie można wykonywać 
prac w rozdzielni, czy nie można wykonać przyłącza obiektu ponieważ w kanałach 
technologicznych non stop stoi woda. To są wpisy, które się 5/6 krotnie pojawiają 
w dzienniku budowy. Czyli ten problem pojawił się w roku 2017 czy 2018. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku my możemy się 
mylić, ale jeżeli pojawia się woda to się ją wypompowuje. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – próbowaliśmy to 
w pewnym momencie wypompować i okazało się, że naszym działaniem możemy 
spowodować większą szkodę. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ale to 
Pan mówi a propos trybuny, a nie hali. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – teraz rozmawiamy o hali. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – w przypadku trybuny pd. to ona jest 
nierozerwalnie związana z budynkiem łącznika czyli też  z halą. Woda tam się 
pojawiała często. Radny Dariusz Wójcik – a teraz jest? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – wg zapewnień 
Betonox - u wypompowywali tą wodę, ale ta woda w kanałach jest i zdiagnozowano 
tam jakieś nieszczelności w ścianach w żelbecie konstrukcji. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – w punkcie 7 „w trakcie realizacji robót zaistniała 
potrzeba rozbiórki dwóch pomostujących budynków szatni. Zakres tych prac nie był 
wcześniej uzgodniony w zakresie kontraktu podstawowego” to jest 43 000,00 zł 
brutto i kolejny punkt  „w związku z tym, iż wycinka drzew nie była ujęta 
w przedmiarach nie znalazła się w kosztorysie” – 37 247,00 zł brutto. Rozumiem, że 
drzewa i szatnie nie wyrosły i nie powstały od czasu wykonania inwentaryzacji na 
obiekcie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 



Robert Pankowski – nie. Ktoś sporządzał przedmiar i to był najprawdopodobniej 
błąd ludzki, że ktoś tych budynków nie zinwentaryzował. Nie wiem. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – ale rozumiem, że za inwentaryzację MOSiR się 
rozliczył i zapłacił? Dziś firma, która przygotowywała inwentaryzację nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności, że wykonała ją w sposób niepełny? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – teraz jest 
pytanie czy ponosi czy nie ponosi. To nie będą decyzje moje tylko kierownictwa mojej 
firmy. Jakie firma wyciągnie wnioski z tego i czy będzie kierowała roszczenie do tych, 
którzy opracowali przedmiar to, to nie jest do moich decyzji. Rozumiem, że to dział 
prawny i Prezes podejmą decyzję czy będą jakieś roszczenia. Te drzewa i następne 
będziemy mieli jeszcze w  protokole bo po dokonaniu wytyczenia w terenie okazuje 
się, że jakieś tam drzewa w okolicy Struga czy od innej kolidują. To jest w projekcie, 
który przejęliśmy od MZDiK dotyczącym układu drogowego. Czasami tak się zdarza 
na budowach, że ktoś chciał zachować drzewa i okazuje się, że po wytyczeniu 
w terenie drzewa trzeba wyciąć. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
w punkcie 6 „w trakcie prac porządkowych i po odpompowaniu wody zalanych piwnic 
stwierdzono liczne przecieki. Następuje konieczność uszczelnienia ścian metodą 
iniekcyjną” to jest właśnie to co dziś mieliśmy na podglądzie i to jest kwota 
628 000,00 zł brutto? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – tak. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski 
– „podczas oględzin zamontowanych i niezamontowanych rozdzielnic stwierdzono 
liczne zabrudzenia, niestarannie zamontowaną aparaturę wewnątrz. Rekomenduje 
się oczyszczenie rozdzielnic” 39 000,00 zł brutto. Czy mówimy o tych rozdzielnicach, 
które znajdowały się na zewnątrz obiektu i które radni mieli przyjemność pokazywać 
całej Radzie Miejskiej na sesji? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – co autor miał na myśli pisząc, „tych niezamontowanych”, ze one były 
zabrudzone? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – tam gdzie byliśmy na poziomie -1 co mówiliśmy, że stała woda 
tam są te rozdzielnice. Ten problem dotyczy tego miejsca na poziomie -1. W branży 
elektrycznej to nie jest tak, że zrobi się pranie tylko to wymaga fachowych działań, 
specjalistycznych firm. Elektrycy mogą się lepiej na ten temat wypowiedzieć.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy np. w punkcie 10 gdzie czytamy, 
że „podczas oględzin zaobserwowano niezgodność z projektem zamontowanej przez 
poprzedniego generalnego wykonawcę instalacji natynkowej rurkach PCV i należy je 
wymienić” 29 000,00 zł brutto i czy MOSiR będzie dochodził (bo tu mamy wprost, że 
to poprzedni wykonawca i jako jedyny punkt spośród 13 gdzie jest wskazany błąd 
poprzedniego wykonawcy)? Czy tą kwotą będą Państwo obciąć poprzedniego 
wykonawcę czy nie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – nie wiem. Sprawa roszczeń wobec poprzedniego 
wykonawcy należy do kompetencji Prezesa i prawników.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – a kiedy wyniknęła potrzeba z punktu 
11, że należy wykonać łączenie kanalizacji deszczowej z ul. 11-go Listopada? Prace 
nie były ujęte w przedmiarach ich wykonanie jest niezbędne. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – to jest 
projekt budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem czyli ten projekt, który 
przejęliśmy od MZDiK. Nie jestem wstanie powiedzieć czego ten punkt szczegółowo 
dotyczy. Chciałbym wyjaśnić tą zasadę, że jeżeli mamy branżę drogową to u nas jest 
inspektor od branży drogowej Pan Kamiński i Pan Kamiński razem z innymi 
specjalistami od Betonox-u jeśli rekomendują tego typu działania to znaczy, że one 
są niezbędne. Ja podpisując się pod tym mam nadzieję, że podpisuję się pod czymś 
co odpowiada rzeczywistości, ale nie jesteśmy wstanie zweryfikować, musimy się 
wykazywać odrobiną zaufania przede wszystkim do fachowości tych osób. Radny 
Dariusz Wójcik – jak dron, najnowsze technologie nie wykazy tego, a wszedł 



Betonox i wypatrzył, a inwentaryzacja 3D nie wykazała tych nieprawidłowości? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – dron zinwentaryzował stan istniejący na budowie a przedmiar, który 
idzie do postępowania jest przygotowywany przez zespół, który na podstawie tego co 
stwierdził w terenie co jest do wykonania określił jakiś zakres robót. Na tym etapie 
najprawdopodobniej nie dostrzegł tego.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – „w trakcie robót wykończeniowych 
łącznik poziom 0, 1, 2 zaistniała potrzeba wykonania większej ilości prac niż 
uwzględniono w przedmiarach” i to by nie było nic dziwnego patrząc na poprzednie 
punkty ale prace wykończeniowe o wartości 581 000,00 zł brutto wzbudzają we mnie 
pewien niepokój bo to są kwoty za które niektórzy stawiają domy, a mowa jest tylko 
o łączniku. Czy to również wynika z jakości inwentaryzacji 3D? Z czego to wynika?  
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – łącznik jest zdecydowanie większy niż znany mi każdy dom 
w okolicach Radomia. Generalnie to są dwa pakiety. Pakiet 1 i pakiet 2 i jest 
konieczność wykonania tych robót nie będę z fachowcami polemizował.       
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – po za wodą, która jest na obiekcie 
w hali, hala nie wzbudza we mnie większych niepokojów i to co dziś Pan Chrobot 
przedstawiciel firmy Betonox mówił o tym, że to 5-6 miesięcy jest realne. Chciałbym 
przejść do punktu 8 i problemu najbardziej palącego czyli trybun ponieważ dziś 
usłyszeliśmy w sposób jednoznaczny, że prace, które miały się toczyć od lutego do 
dziś się nie rozpoczęły. W punkcie 8 czytamy „9 marca stwierdzono konieczność 
wykonania robót dodatkowych obejmujących prace związane z robotami 
przygotowawczymi dla wykonania podłoża gruntowego” 70 000,00 zł brutto za roboty 
dodatkowe obejmujące prace związane z robotami przygotowawczymi dla wykonania 
podłoża gruntowego. Czyli mamy jakby trzy etapy stwierdzono potrzeby wykonania 
robót dodatkowych dla robót dodatkowych dla wykonania robót dodatkowych dla 
podłoża. Ja nie wiem czy tą kwotę 70 000,00 zł należy podnieść do potęgi 3 to, to 
mnie przeraża. Teraz skupmy się na palisadzie, zbiorniku przeciwpożarowym 
i trybunach. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik 
Robert Pankowski – rozmawialiśmy przed komisją z radnym Gogaczem, że jest taki 
pewien paradoks, że to miejsce, ten teren jest najwyżej położony według zapewnień 
projektantów w mieście a występuje problem z wodą. Wchodzi Betonox na plac 
budowy został stwierdzony problem z wodą. Określił stan 0 w momencie 
przejmowania obiektu w związku z czym stwierdził, że na tym obiekcie występuje 
problem z wodą. Ten problem było widać gołym okiem. My zatrudniliśmy firmę 
geotechniczną Pana prof. Kumora i Pan Kumor przedstawił na teraz rozwiązania. I te 
rozwiązania w tym momencie albo zostaną przekazane projektantom hali 
widowiskowo – sportowej….  Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
dobrze, co zrobić z wodą? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – co zrobić z wodą i stadionem?. Pamiętajmy, że jest 
to dzieło tych właśnie projektantów. W dokumentach Pana prof. Kumora są wytyczne 
co należy zrealizować, aby sobie z tym problemem poradzić. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Podlewski – kiedy Pan Kumor przekazał Państwu swoją opinię? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – bodajże w tą środę. Zorganizowaliśmy w środę spotkanie, w którym 
uczestniczyli projektanci w związku z tym, że oni rozpoczęli zapoznawanie się.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jak długo będzie trwała procedura 
wyłonienia rozwiązania problem wody wokół trybuny. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – skonfrontowaliśmy 
w tym momencie projektantów obiektów i skonfrontowaliśmy w tym momencie tych, 
którzy dokonywali analizy. Bezpośrednio uczestniczyłem w tych spotkaniach gdzie na 
roboczo rozmawiali. Wymieniono ze sobą kontakty, projektanci mają się zapoznać 
z tą analizą. Właściwie wstępnie omówiono rozwiązania i to była taka wstępna 



akceptacja. Dopóki nie ma tej akceptacji, projektanci powiedzieli, że potrzebują chwili 
czasu na przeliczenie i wykonanie obliczeń tych wszystkich rozwiązań. Generalnie 
zaproponowano ewentualnie w przypadku hali trzy działania i w przypadku stadionu 
czyli trybuny północnej jedno działanie, które ma poprawić sytuację. Rozwiązania 
o których rozmawialiśmy m.in. ta palisada i drenaż (czy ewentualnie nie powinniśmy 
tak tego nazywać bo nie jestem fachowcem) to odwodnienie w przypadku hali 
i trybuny południowej, a w przypadku trybuny północnej (nie wiadomo na ile to będzie 
potrzebne) sugerują w tym momencie rozwiązanie wzmocnienia palowania, które tam 
jest, ale jakie rozwiązanie jest - nie wiem. Jeszcze nie zostało przyjęte w związku 
z czym nie chcielibyśmy gdybać na arenie publicznej. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – rozumiem, że ta opinia jest dokumentem dosyć rozległym 
i szczegółowym. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – myślę, że nie będzie żadną tajemnicą może jeszcze 
nie teraz bo dyskutują specjaliści jak ten problem rozwiązać dajmy im chwilę na to 
aby oni się wypowiedzieli i zajęli stanowisko. Te prace, które są stwierdzone w tym 
protokole to aby wykonać odpowiednie badania (nie wiem czy państwo tam widzieli), 
wykonywane były głębokie odkrywki i te prace, które mówią o tym, że dokonują tych 
odkrywek to są sfinansowane w tym protokole, iż nastąpiła konieczność wykonania 
tych głębokich odkopań. Ekspertyza to jest praca na podstawie tych odkrywek. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie Kierowniku dziś płacimy 
70 000,00 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych, a za chwilę będziemy mieli 
prace związane z robotami przygotowawczymi dla wykonania badań. W którym 
etapie dziś jesteśmy? Czy wykonujemy roboty dodatkowe, czy wykonujemy prace 
związane z robotami przygotowawczymi? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – stwierdzono konieczność 
wykonania robót dodatkowych obejmujących prace związane z robotami 
przygotowawczymi dla wykonania podłoża gruntowego przez służby zamawiającego. 
Generalnie treść spisywana do protokołów jest spisywana przez specjalistów 
z branży elektrycznej i tam na pewno będzie ktoś kto używa innej polszczyzny. Tutaj 
geodeci pracowali nad tym - no nie wiem. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – czy za 30 dni na koniec czerwca problem dotyczący jak pozbyć się 
wody z trybuny będzie rozwiązany czy nie? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – myślę, że za 30 dni jeśli będzie 
spotkanie (oczywiście 100% nie odpowiem) myślę, że nie będzie to decyzja jak ten 
problem będzie rozwiązany, ale będą już prace, które będą powodowały rozwiązanie 
tego problemu. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – w związku z tym jak 
rozumiem będzie zawarty aneks no bo nikt tych prac nie wykona. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – 
sporządzenie aneksu to nie jest kwestia jednego dnia. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – czy jest możliwe rozpoczęcie prac przez firmę Betonox 
w zakresie dodatkowych prac przed podpisaniem aneksu lub protokołu 
konieczności? Czy Betonox lub podwykonawcy Betonox-u mogą rozpoczynać prace 
na które nie jest zawarty aneks. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak naprawdę to w dużej mierze zależy 
od dobrej woli i zaufania stron bo generalnie dopiero w momencie podpisania aneksu 
MOSIR się zobowiązuje do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie tych prac. 
Można na zasadzie współpracy stwierdzić, że ktoś zacznie je wykonywać, zaufa 
i wykona, ale tak naprawdę dopiero w momencie podpisania aneksu można….. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Pan wspomniał o drenażu, którego 
nie należy nazwać drenażem. Ja dziś usłyszałem o tym, że wokół obiektu ma 
powstać 12 m od hali, wokół hali palisada. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – jeśli mamy okrągły budynek hali 
i już w tym momencie nie wchodząc w łącznik to zaproponowane rozwiązania mówią 
o tym, aby stworzyć zaporę. Jest stworzenie palisady odcinającej dopływ wody 



zewnętrznej. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – w jaki sposób będzie ta 
palisada wykonana? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – cementowo. No jakieś specjalistyczne palowanie w 
tym momencie i rura idąca pomiędzy budynkiem hali a tą palisadą, która 
odprowadzająca jeszcze wody powierzchniowe. Takie rozwiązanie to jest kwestia 
tego czy projektanci to akceptują czy się zgadzają. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – czy wiemy jak wchodzi woda bo jeżeli ona wchodzi od spodu to 
nic nie da? Radny Tomasz Gogacz – kto to jest Pan Kumor i czy pod względem 
prawnym te ekspertyzy hydrogeologiczne, które były przy tej inwestycji spełniały 
wszystkie warunki prawa budowlanego. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – Pan Kumor jest to pracownik 
chyba Politechniki Bydgoskiej jest to fachowiec w dziedzinie geotechniki wykonywał 
analizy postawienia RCS pod względem geotechnicznym. Kwestia geotechniki 
w projektach, które były no to jest kwestia do wyjaśnień i kwestia odpowiedzialności 
zespołów projektowych. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy  wiemy 
– o tej wodzie? Bo rozumiem, że wykonanie palisady nie będzie kosztowało 
10 000,00 zł, 100 000,000 zł może też nie kosztować. Dlatego czy jest pewność 
i gwarancja (po uzyskaniu opinii pana profesora i wszystkich specjalistów, którzy 
będą pracować nad opracowaniem koncepcji), że koncepcja, która zostanie wybrana 
daje 100% pewność, że trybuny, piwnice hali będą suche? Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  to jest 
pytanie do specjalistów. Mamy nadzór autorski od Pana Kumora. Nie wiem, ja na to 
pytanie nie odpowiem. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – prace wokół 
układu drogowego o czym informował nas gospodarz miasta trwają od 23 marca 
2020r. według harmonogramu te prace miały rozpocząć się w miesiącu maju. Czy w 
związku z tym jest możliwe, że harmonogram sobie a prace sobie? 23 marca na 
funpage Radosława Witkowskiego są zdjęcia z układania kostki od ul. 11-go 
Listopada wzdłuż boisk treningowych. Według harmonogramu miesiąc maj czy 
kwiecień to jest czas kiedy powinny się rozpocząć prace wokół układu drogowego? 
Pan ma ten spis rzeczowy? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  tak mam harmonogram rzeczowo-
finansowy układ drogowy. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – i kiedy są 
pierwsze prace?  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski –  luty potem marzec, kwiecień, maj i kontynuacja. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jeżeli chodzi o układ drogowy 
i układanie kostki? Ja nie mówię o przygotowaniu podłoża. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  mamy 
rozpoczęcie, roboty rozbiórkowe. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
tzn. roboty rozbiórkowe różnią się od układania. Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski –  tzn. ja nie rozumiem. 
Teraz jest przyspieszenie, chodzi o to, że za szybko robią. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – nie. Chodzi o to, że doszli do połowy, trafił się zbiornik i nie 
robią i teraz nie rozumiem. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski –  tamte prace gdzie występuje zbiornik to nie są 
prace związane z układem drogowym mimo, że to jest droga i to jest zadanie 
ostatnie. Mamy drogi, które są zadaniem hala, mamy drogi, które są zadaniem 
stadion i mamy drogi, które są zadaniem drogi. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – mamy zbiornik przeciw pożarowy, bo ja nie bardzo dzisiaj zrozumiałem.  
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – jest zbiornik przeciwpożarowy. To będzie rozwiązanie problemu 
trybuny północnej. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy ten zbiornik 
będzie zasypany? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – tak. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski 
– czyli to będzie taka wielka beczka wkopana pod ziemię? Przedstawiciel 



Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – tak, tzn. 
proszę mnie od strony technicznej nie pytać. Tam gdzie chodziliśmy po placu tam 
jest duży taki sam albo większy zbiornik przeciwpożarowy. Przewodniczący Komisji 
Łukasz Podlewski – w takim razie skoro to jest normalne no to co stanowi problem 
z tym zbiornikiem? Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Kierownik Robert Pankowski – to ja krótko mówiłem. Problem trybuny północnej 
jest w powiązaniu z tym zbiornikiem. Jeżeli będzie trzeba wzmocnienia ten zbiornik 
stanowi też zarazem kolumnę stadionu. Jeśli będzie rozwiązany problem potrzeby 
wzmocnienia czy nie potrzeby wzmocnienia trybuny północnej to zostanie 
automatycznie rozwiązany problem tego zbiornika .Tak ja rozumiem.  
Radny Marcin Robert Kaca – z tego co dzisiaj usłyszeliśmy od Pan Chrobota to 
trybuna południowa nie będzie ruszana w ogóle. Z tą trybuną jest wszystko 
w porządku oprócz tego, że jest woda, ale tam zauważyliśmy pewną rzecz przy 
pierwszym filarze od strony łącznika, że ten filar się odchyla. Przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie byłem 
przy tym jak zwróciliście Państwo na to uwagę. Nie potrafię na to szczegółowo 
odpowiedzieć. Kwestia czy błąd montażowy. To jest chyba jeszcze problem 
niezdiagnozowany.  
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy dziś możemy mówić 
o podpisaniu aneksu w zakresie czasowym wydłużenia terminu inwestycji? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – na dzień dzisiejszy żaden aneks (ten drugi też) nie obejmuje 
przesunięcia czasowego. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy 
uwaga, która została zawarta na jednym z harmonogramów przekazanym członkom 
komisji, że w związku z brakiem rozpoczęcia jakichkolwiek prac przy stadionie 
zawieranie aneksu jest bezcelowe. Nadal rozumiem, że ona jest  utrzymana w mocy? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nie wkluczam, że takie coś jest napisane, ale akurat nie kojarzę. 
Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czyli dziś jeżeli chodzi 
o harmonogram w zakresie zmian czasowych taki harmonogram nie jest podpisany? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – nie. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – nie wiem czy 
Państwo widzieli, ale otrzymujemy korespondencję pomiędzy firmą Maxto, firmą 
Sues i MOSiR-em. Czy Pan jest kompetentny dziś nam odpowiedzieć czego dotyczy 
korespondencja? Maxto pisze, że powzięło przypadkowo informację, że nowy 
wykonawca RCS składa wniosek o wykonanie dodatkowych robót, MOSiR 
odpowiada, że tak, Maxto się od tego miga. Z czego to wynika ta dzisiejsza 
korespondencja? Rozumiem, że Maxto powzięło przypadkowo informację i podważa 
konieczność wykonania dodatkowych robót, tak? Przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – nie kojarzę treści tej 
korespondencji sam fakt, który zaistniał jest mi znany tzn. jedna z naszych koleżanek 
(pracowaliśmy w systemie zdalnym) przez pomyłkę wysłała e-maila z wnioskiem 
Betonox-u zamiast do Inpraxi -do Maxto. Przewodniczący Komisji Łukasz 
Podlewski – Maxto pisze: „mając na uwadze powyższe rozumiemy, iż w zakresie 
ustaleń z firmą Betonox działają Państwo na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie 
wszelkie ewentualne roszczenia wynikające z powyższego tytułu nie będą kierowane 
do spółki Maxto” czyli Maxto w jakiś sposób próbuje się zabezpieczyć. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – być może. Jest korespondencja prowadzona przez prawnika  z Maxto, 
nie wchodzę w szczegóły. Bo my jesteśmy w sporze prawnym i to chyba nie 
w jednym w związku z czym każda ze stron stara się wyrobić sobie lepszą pozycję 
w przyszłej sprawie sądowej. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – teraz 
przechodzimy do mojej prośby, której nie sformalizowałem na piśmie. Prosiłem Pana 
Kierownika, ale jeżeli Pan dziś nie jest gotowy to bardzo prosiłbym o taką informację 



pilnie na piśmie mam nadzieję, że pani prawnik czy Prokurent MOSiR-u taką 
informację posiada o wszystkich postępowaniach sadowych czy zawiadomieniach do 
prokuratury z jakimi wystąpił MOSiR wobec podmiotów realizujących inwestycję na 
Struga 63 czyli wiemy, że może chodzić o firmy: Rosa – Bud, Sues i Maxto.  
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – Panie Przewodniczący mam taką prośbę o sformułowanie tego e-maila 
i wysłanie bo to jest kwestia tego, że ja może za chwilę zapomnę, a potem nie 
chciałbym się z tego rozliczać. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – 
rozmawialiśmy wczoraj i prosiłem o to.  Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski – rozmawialiśmy, ale to generalnie jeśli 
oczekuję od swojego szefostwa czy prawników jakiejś wiedzy. Myślę, że nie jest to 
jakaś tajemnica. Wiem, że złożyliśmy co najmniej trzy doniesienia, ale tak jak mówię 
to było po za moją działką. Chodzi o to żeby wysłać e-maila, prosilibyśmy 
o informację w związku z tym, że ktoś na sekretariacie wychwyci i nie zapomnimy 
w poniedziałek żeby to…  Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – dobrze 
przygotuję na piśmie też taką prośbę. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski 
– żeby to było jasne, ja bardzo trzymam kciuki za MOSiR żeby odzyskał jak najwięcej 
środków finansowych od firmy Maxto, Sues, Rosa –Bud i wszystkich, którzy w tej 
sprawie zawinili.  
Radny Tomasz Gogacz – czy jest możliwy wgląd w dokumentację tej ekspertyzy 
geologicznej tego terenu. Moim zdaniem ta inwestycja przecięła tzw. żyłę wodną 
i trzeba dodatkowe nakłady inwestycyjne żeby po prostu ten problem rozwiązać. Taki 
sam problem jest w kościele na ul. Grzybowskiej to jest ta sama okolica. To jest ta 
sama część doliny potoku północnego i takie tam są uwarunkowania geologiczne. 
Czy ta dokumentacja, która było robiona pod tą inwestycję jest do wglądu? 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert 
Pankowski – ja myślę, że to nie stanowi problemu, tylko niech się jeszcze chwilę 
zapoznają projektanci. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – Panie radny 
ja sformalizuję tą prośbę do Pana Kierownika na piśmie i jeżeli taka odpowiedź od 
pana Kierownika wpłynie w tym samym dniu poinformuję o tym pana Gogacza 
i pozwolę umówić termin wizyty. Ja nie jestem specjalistom w tej dziedzinie i dlatego 
bazuję na wiedzy Pana Gogacza i proszę o udostępnienie radnemu Gogaczowi 
zapoznanie się z taką ekspertyzą. Prosił bym Pana Kierownika, że w momencie 
podpisania protokołów konieczności nr 2 lub 3 lub jakichkolwiek innych aneksów 
o informację drogą e-mailową o zawarciu takiego aneksu, a wtedy ktoś 
z przedstawicieli komisji uda się do spółki MOSiR i dokona xero tak żebyśmy my 
mieli na czym pracować.     
 
Ad. 5. Nie było spraw.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

Przewodniczący Komisji 
  
 
 Łukasz Podlewski 


