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W imieniu radnych klubu „Lepszy i Samorządny Rembertów” zwracam się do Pana 
Przewodniczącego z wnioskiem o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy w trybie pilnym kontroli prawidłowości wykonania inwestycji – 
modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 z 
zagospodarowaniem terenu. 
Kontrola zdaniem radnych klubu powinno obejmować m.in.:  
- przygotowanie inwestycji od strony formalnej, w tym umieszczenie precyzyjnych i 
jednoznacznych zapisów w dokumentacji przetargowej, zabezpieczających naleŜyte 
wykonanie umowy,    
- wyjaśnienie wątpliwości związanych z zakresem zleconych i wykonanych prac,   
- ustalenie przyczyn opóźnienia oddania do uŜytku hali sportowej 
- zagadnienie dot. nadzoru inwestycji ze strony Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
- ustalenie, czy w trakcie realizacji zadania a takŜe po zakończeniu inwestycji były zgłaszane 
nieprawidłowości np. przez inspektora nadzoru, dyrekcję szkoły i jakie były reakcje Zarządu 
Dzielnicy i Wydziału Infrastruktury na zgłaszane nieprawidłowości. 
- ustalenie prawidłowości rozliczenia zadania z Wykonawcą 
- ustalenie zasadności opublikowania w Gazecie Rembertowskiej Nr 11 z listopada br  
informacji na temat zakończenia inwestycji w kontekście problemów z moŜliwością 
uŜytkowania obiektu 
- potwierdzenie wykonania dodatkowych zadań w obiekcie, o których takŜe mowa w artykule 
Biuletynu Urzędowego (cytuję: Dodatkowo ze środków, które zostały zaoszczędzone po 
wyborze wykonawcy, zostaną wymienione: drzwi wejściowe do hali na aluminiowe-
przeszklone, stolarka drzwiowa na zapleczu szatniowym oraz w toaletach armatura i przybory 
sanitarne).  
-ustalenie, czy zakres prac głównych i dodatkowych był uzgodniony z dyrekcją szkoły, która 
odpowiada za funkcjonowanie placówki.  
     

Celowość przeprowadzenia kontroli tej inwestycji wynika z konieczności ustalenia stanu 
faktycznego a takŜe dokonania oceny realizacji zadania pod kątem zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności (par.21Regulaminu Gminy Warszawa Rembertów). 
Przypominamy takŜe zapis par.10 Regulaminu Gminy Warszawa Rembertów:  „ Rada 
Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy”.  
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