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Dotyczy: interpelacji zgłoszonej w dniu 27.01.2022 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 27 stycznia 2022 r. a dotyczącą
budowy budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach pragniemy poinformować, co następuje:

1. zgłaszane do pracowników Urzędu Miejskiego uchybienia na firmę wykonawczą danego 
zadania inwestycyjnego przez panią sołtys Januszkowie, prezesa OSP czy przewodniczącą koła 
TSKN a dotyczącą drobnych uchybień w tym niewystarczającego zabezpieczania istniejących 
elementów budynku ( takich jak: okna, podłogi, sprzęty itp .) podczas wykonywania prac 
budowlanych były na bieżąco wyjaśniane i poprawiane przez pracowników UM Zdzieszowice 
oraz osoby nadzorujące dane prace. Na obecną chwilę żadna ze zgłaszających wcześniej osób nie 
wnosiła już uwag z tego powodu,

2. Urząd Miejski niezależnie od treści interpelacji planował zorganizować spotkanie na obiekcie 
przed odbiorem końcowym na który zostaną zaproszeni: sołtys Januszkowie, prezes OSP, 
przewodniczący koła TSKN jak również i Pan Radny w celu oceny czy po zakończonych 
pracach pozostałe istniejące elementy wykończenia budynku są w stanie zadowalającym 
wszystkie strony,

3. pragniemy poinformować, że załączone zdjęcie może przedstawiać kabel roboczy ( tylko i 
wyłącznie na czas prowadzonych prac) zasilający narzędzia budowlane za pomocą których 
wykonywane są roboty budowlane i nie ma on nic wspólnego z nowo wykonywaną instalacją 
elektryczną, jednak pewności co to jest za kabel brak dlatego sprawa zostanie później 
wyjaśniona, na razie więc nie komentujemy tego zdjęcia,

4. informujemy też, że do nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania został na podstawie 
przeprowadzonego konkursu ofertowego i zawartej umowy zatrudniony zewnętrzny inspektor 
posiadający pełne uprawnienia do prowadzenia nadzoru dla tego zakresu prac.
Jednak w celu uzyskania danych osobowych pracownika UM sprawującego nadzór 
koordynacyjny i pieczę nad zadaniem należy zwrócić się do kierownika Referatu Inwestycji i 
Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,

5. bardzo niezrozumiałą sprawą zarówno dla firmy wykonawczej, inspektora nadzoru, 
pracowników urzędu oraz nawet dla niektórych osób zgłaszających nieprawidłowości jest jednak 
t o , że na czas trwania prac budowlanych, kiedy budynek jest obecnie placem budowy i został 
oficjalnie przed służbami nadzoru budowlanego wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania, 
wchodzą w godzinach popołudniowych pod nieobecność pracowników i kadry kierowniczej 
firmy osoby postronne które nie mają prawa tam przebywać i np.: robią zdjęcia z budowy co 
bez zgody osób nadzorujących jest niedopuszczalne.



Należy tutaj nadmienić że w obecnej chwili budynek jest pod nadzorem firmy budowlanej która 
ponosi całkowitą i pełną odpowiedzialność za obiekt oraz za bezpieczeństwo osób 
przebywających w budynku.
Zaistniała sytuacja bezprawnego wtargnięcia osoby postronnej byłaby bardzo zła lub wręcz 
tragiczna gdyby nieuprawnionej do przebywania na budowie osobie przydarzył się jakiś 
wypadek lub gdyby doznała jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu ( np.: złamania ręk i, nogi 
lub stłuczenia czy porażenia prądem ). Niestety wtedy w takich przypadkach do sprawy wkracza 
już prokurator i jego służby. Dlatego wszystkie wcześniej wymieniowe osoby zgłaszające 
nieprawidłowości jak: sołtys Januszkowie, prezes OSP oraz przewodniczący koła TSKN przed 
wejściem do budynku najpierw zgłaszały i uzgadniały ten zamiar kierownictwu firmy.
Wejście do budynku następowało dopiero po wyrażeniu zgody i uzgodnieniu kiedy i w jakim 
czasie. Opisane praktyki prowadzą też do innych sytuacji w efekcie czego firma wykonawcza 
zgłosiła pracownikom UM kradzież niektórych narzędzi budowlanych.

Dlatego ten karygodny i niebezpieczny proceder ( opisany w punkcie piątym ) naruszania 
przepisów prawa budowlanego , przepisów BHP na budowie który w skrajnych przypadkach może 
skończyć się nawet tragicznie wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Decyzja w tej sprawie zostanie 
podjęta w odrębnym terminie po spotkaniu z firmą wykonawczą.
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