z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych
z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną"
1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków
pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną".
2. Sprawozdanie należy przekazać:
1) Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
2)

Dyrektor Żłobka Nr 55.
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Karczmarz

I

I

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 1/18/KR/2020

Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia 1 października 2020 roku
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z przeprowadzonej
kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych
w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną"
l.

Podstawa prawna kontroli.

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
nr 8 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814,
z 2019 r. poz. 13139), planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
na 2019 rok zatwierdzonego Uchwałą Nr 24/V/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia 13 lutego 2019 roku oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy Nr 2/15/KR/2020 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego
zespołu kontrolnego, zakresu prac kontrolnych oraz terminu przeprowadzenia kontroli wdrażania
wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.
II.

Skład zespołu kontrolnego.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
Andrzej Ługowski

- przewodniczący zespołu kontrolnego,

Grzegorz Karczmarz

- członek zespołu kontrolnego,

Ewa Wojciechowska-Borek

- członek zespołu kontrolnego.

III.

Przedmiot, zakres, cel i tryb kontroli

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów w 2018 roku.
2. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji przez Urząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy i Dyrektora Żłobka przy ul. Cyrulików wniosków pokontrolnych z kontroli Komisji
Rewizyjnej przeprowadzonej i zakończonej w 2018 r.
3. Celem kontroli było sprawdzenie:
-

przekazywania wniosków i zaleceń do właściwych wykonawców w celu ich wdrażania,

-

sposobu i terminowości realizacji zalecanych wniosków,

-

wykonywania wniosków pod względem zgodności z zaleceniami Komisji Rewizyjnej,

-

zakresu odpowiedzialności osób obowiązanych do wdrażania wniosków z kontroli.

4. Tryb kontroli obejmował sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją zaleceń Komisji
Rewizyjnej, wizje lokalne, rozmowę z kierownikiem placówki odpowiedzialnym za realizację
wdrażania wniosków.
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IV.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Rozpoczęcie kontrjcju nastąpiło w dniu 1 marca 2020 r., a zakończenie kontroliiU'!
Wdniu 25 czerwca
2020 r.
V.

Wnioski z kontroli:

1. Wnioski i zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli dotyczącej realizacji inwestycji
pn. „Budowa żłobka przy ul. Cyrulików".
Komisja Rewizyjna zaleciła w roku 2018 poprawę i usunięcie licznych niedociągnięć i usterek
budowlanych tj.:
>

powiększenie zbyt małej wózkami o powierzchni 10 metrów kwadratowych, mieszczącej
ok. 10 wózków do wymaganej powierzchni na około 40 - 50 wózków,

>

uzupełnienie zadaszenia nad tarasem w postaci "markizy" w związku z występującym dużym
nasłonecznienie w tym miejscu, co może powodować groźbę udaru słonecznego u
przebywających tam dzieci,

>

uzupełnienie poręczy tarasowych, których brak stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

>

powiększenie zbyt małego placu zabaw dla dzieci np. przez likwidację skweru zieleni obok
piaskownicy i przeniesienie go w inne miejsce,

>

usunięcie zawilgocenia piwnicy powstałego z powodu awarii instalacji centralnego
ogrzewania w trakcie jej uruchomiania, poprzez zbicie tynku do wysokości jednego metra,
osuszenia ściany i położenie nowego tynku oraz pomalowaniem ściany.

2. Realizacja zaleceń pokontrolnych inwestycji pn. „Budowa żłobka przy ul. Cyrulików"
W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Rembertów Zespół Żłobków
m.st. Warszawy poinformowało podjęciu następujących działań mających na celu poprawę
warunków pobytu dzieci:
1) Z uwagi na niewystarczającą powierzchnie wózkami (6,4 m2) w stosunku do potrzeb
użytkowników została dostawiona obok budynku gospodarczego wiata o powierzchni ok. 40 m2,
zaspakajając tym samym bieżące potrzeby.
Przedsięwzięcie została zrealizowane przez Zespól Żłobków m.st. Warszawy.
2) Zamontowanie nad tarasem budynku głównego „markizy" mającej na celu chronienie dzieci, oraz
ograniczenie nagrzewania sal pobytu przez słońce w upalne dni nie zostało zrealizowane.
Zamontowanie markiz w obecnej chwili wiąże się z ingerencją w powłokę elewacji, a tym samym
utratą gwarancji. Temat zostanie podjęty w terminie późniejszym, a realizacja będzie uzależniona
od możliwości finansowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
3) Poręcze w obrębie tarasu budynku głównego zostały zamontowane w ramach kosztów własnych
Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
4) Plac zabaw dla dzieci został zmodernizowany:
a.

Zlikwidowano klomb obok piaskownicy, zwiększając tym samym powierzchnię placu zabaw

b.

Usunięto krawężnik w/w klombu oddalony od piaskownicy 30 cm, zgodnie z zaleceniami
3

c.

pokontrolnymi przeglądu placu zabaw, zwiększając poziom bezpieczeństwa dzieci.
Wymieniono nawierzchnie placu zabaw. Nawierzchnia piaskowa nie spełniała wymogów
sanitarno-epidemiologicznych. Została ona zastąpiona murawą

d.

Poziom placu zabaw został podniesiony do poziomu chodnika, zgodnie z zaleceniam i
pokontrolnymi placu zabaw.
Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane przez Zespól Żłobków m.st. Warszawy.

5) Wilgotne i zgrzybiałe powierzchnie tynku w piwnicy zostały zbite, ściany osuszono, tynk ponownie
zaciągnięto i pomalowano.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone przez wykonawcę, firmę „TEL-BUD" w ostatnim
kwartale 2018 r.
6) W związku z uchylaniem się przez Pana Sławomira Borkowskiego „Tel-Bud"-Wykonawcę od
usunięcia usterek, w dniu 21.02.2020 r ponownie doszło do spotkania w Żłobku nr 55 z:
1.

Wykonawcą- Panem Sławomirem Borkowskim,

2.

Przedstawicielem Dzielnicy - Panem Krzysztofem Skoczkiem,

3.

Kierownikiem żłobka- Danutą Parobczy - Porębską,

(notatka ze spotkania wraz z harmonogramem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania).
Wykonawca po raz kolejny zobowiązał się usunąć usterki, przedstawił grafik wszystkich robót
z terminem realizacji do dnia 31.03.2020 r.. W związku z ogłoszonymi obostrzeniami związanymi
z Covid -19 Wykonawca w dniu 23.03.2020 r. przesunął termin realizacji usunięcia usterek na
okres od 1.07. do 24.07.2020 r. (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).
Rodzaj zgłaszanych usterek:
kondygnacja

elewacja

budynek wolno
stojący

piwnica

gdzie
cokół po prawej
stronie budynku
od strony wejścia
głównego na
wysokości kuchni
przy bramie od
ul. Cyrulików

pomieszczenie
kotłowni

korytarz,
pomieszczenia
magazynowe
tuż przed wejściem
zew. gospodarczym
korytarz

zgłaszana usterka

uwagi

ubytki tynku
mozaikowego

problem zgłaszany od
2017 r.

ślady zacieków i
łuszczenie powłok
malarskich przy kratce
wentylacyjnej i
pęknięcia posadzki
betonowej w kotłowni,
opuszczone" drzwi
zewnętrzne

problem zgłaszany od
2017 r.

Kratki kanalizacyjne*
poniżej poziomu podłogi

problem aktualnie
zgłaszany

pęknięta płytka cokołu
Okresowy napływ wody
opadowej
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problem zgłaszany od
2017 r.

i

lf

''
kuchnia główna

WC rodzice
WC personel, sala
rytmiczna
rozdzielnia,
zmywalnia
parter

Grupy 1-5

Grupa 3

Grupa 2
klatka schodowa,
parter- piętro

ściany

rozszczelnienia między
ścianą ,a futryną drzwi1 |j!
wewnętrznych
wyszczerbiona płytka
pod umywalka
Kratki kanalizacyjne*
poniżej poziomu podłogi

'I

problem zgłaszany od
2018 r
problem aktualnie
zgłaszany

uszkodzona listwa przy
windzie

problem zgłaszany od
2018 r

odchodząca listwa,
"wiszące płytki" glazury
rozszczelnienia między
ścianą ,a futryną drzwi
wewnętrznych
Kratki kanalizacyjne*
poniżej poziomu podłogi
źle przymocowane
prowadnice pod drzwi
przesuwne
stale wypadające drzwi
przesuwne
Kratki kanalizacyjne*
poniżej poziomu podłogi
nieestetyczne obróbki
wanienek prysznicowych
odklejająca i pęknięta
wykładzina PCV

problem zgłaszany od
2018 r

zapadnięta powierzchnia
wylewki pod wykładziną
w szatni
kabel w magazynku nad
drzwiami
nie zostały pomalowane
miejsca po naprawie

problem zgłaszany od
2018 r

Zagrażające
bezpieczeństwu,
problem zgłaszany od
2017 r- działania
podejmowane przez
wykonawcę
nieskuteczne
problem zgłaszany od
2017 r
problem zgłaszany od
2017 r- 2 krotnie
podejmowane
działania przez
wykonawcę
nieskuteczne
problem zgłaszany od
2017 r
problem aktualnie
zgłaszany

Podczas przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono wykonanie
większości sugestii i wniosków przedstawionych w sprawozdaniu z w/w kontroli oraz podjęcie działań
w celu usunięcia usterek powykonawczych. Dyrektor Żłobka przy ul. Cyrulików poinformował
o stałym monitorowaniu terminarza usuwania usterek przez Wykonawcę, a w przypadku ponownego
uchylania się od ich usunięcia jest rozważane zlecenie robót naprawczych innym podmiotom
w ramach kaucji gwarancyjnej.
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli pn.: "Kontrola
wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję
Rewizyjną" został przyjęty na posiedzeniu KR w dniu 25 czerwca 2020 r. i przekazany kontrolowanym
instytucjom. Adresaci nie wnieśli uwag do protokołu. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie
przyjmując, że wnioski i zalecenia z kontroli zostaną uwzględnione.

5

W dniu 24.09.2020 r. wpłynęło do Komisji Rewizyjnej pismo ZZ-Z55.071.1.3.2020.DP informujące
o podjęciu przez Wykpnawjfcę prać Imających na celu usunięcie usterek. Wykonawca oddelegował
w dniach od 13.07 do 10.08.2020 r. jednego pracownika, który usunął większość wad zgłoszonych
przez Dyrektor Żłobka (pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Grzegorz Karczmarz
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Szanowna Pani

t
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Agnieszka Kąds
Burmistafala Dzielnicy Rembertów
J4A01 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,

UD-V1II

WOM-RK-1/451/20 25-02-2020 Fijałkowska

Dotyczy : pisma UD-VII-WOR.0014.1.2018.MDE/2 z dnia 3.01.2028 r-pkt. 6.3): wnioski i zalecenia
pokontrolne dla Żłobka nr 55 przy ul. Fiszera 28

Uprzejmie informuję, że zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Rembertów zostały
przeanalizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy i zostały podjęte działania mające na celu
poprawę warunków pobytu dzieci:
1. Z uwagi na niewystarczającą powierzchnie wózkami (6,4 mJ) w stosunku do potrzeb
użytkowników została dostawiona obok budynku gospodarczego wiata o powierzchni ok.
40 m2 , zaspakajając tym samym bieżące potrzeby.
Przedsięwzięcie została zrealizowane przez Zespól Żłobków m.st. Warszawy.
2. zamontowanie nad tarasem budynku głównego „markizy" mającej na celu chronienie
dzieci , oraz ograniczenie nagrzewania sal pobytu przez słońce w upalne dni nie zostało
zrealizowane.
Zamontowanie markiz w obecnej chwili wiąże się z ingerencją w powłokę elewacji, a
tym samym utratą gwarancji. Temat zostanie podjęty w terminie późniejszym, a
realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy.

4. Poręcze w obrębie tarasu budynku głównego zostały zamontowane w ramach kosztów
własnych Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
5. Plac zabaw dla dzieci został zmodernizowany :

gl!1 żtikwidowano klomb obok piaskownicy. zwiększając tymi saijr^hń powierzchnię placu zabaw
b. usunięto krawężnik w/w klombu oddalony od piaskownicy 30 cm ,zgodnie z zaleceniami
pokontrolnymi przeglądu placu zabawi, zwiększając poziom bezpieczeństwa dzieci.
c. Wymieniono nawierzchnie placu zabaw . Nawierzchnia piaskowa nie spełniała wymogów
sanitarno - epidemiologicznych. Została ona zastąpiona murawą
d. . Poziom placu zabaw został podniesiony do poziomu chodnika, zgodnie z zaleceniami
pokontrolnymi placu zabaw.
Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane przez Zespól Żłobków m.st. Warszawy.
6. Wilgotne i zgrzybiałe powierzchnie tynku w piwnicy zostały zbite, ściany osuszono, tynk
ponownie zaciągnięto i pomalowano.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone przez wykonawcę , firmę „TEL-BUD" w
ostatnim kwartale 2018 r.
W związku z uchylaniem się przez Pana Sławomira Borkcrwsklego^TęlJSud" -Wykonawcę
od usunięcia usterek, w dniu 21.02.2020r ponownie doszło do spotkania w Żłobku nr 55:
1.

Wykonawcą- Panem Sławomirem Borkowskim

2.

Przedstawicielem Dzielnicy - Panem Krzysztofem Skoczkiem

3.

Kierownikiem żłobka- Danutą Parobczy-Porębską,
Wykonawca po raz kolejny zobowiqzał się usunąć usterki, a ostateczny grafik
wszystkich robót zostanie podany do dnia 26.02.2020 r.

Rodzaj zgłaszanych usterek:
kondygnacja

elewacja

gdzie
cokół po stronie
prawej budynku

zgłaszana usterka
ubytki tynku mozaikowego

od strony wejścia
głównego na
wysokości kuchni
przy bramie od ul.
Cyrulików

budynek wolno
stojący

uwagi

pomieszczenie
kotłowni

problem zgłaszany od
2017 r
ślady zacieków i łuszczenie powłok
malarskich przy kratce wentylacyjnej i
pęknięcia posadzki betonowej w
kotłowni,
„opuszczone"
drzwi
zewnętrzne.

zgłaszany problem od
2017 r

piwnica

li11''

lt
Kratki kanalizacyjne* poniżej
'korytarz,
pomieszczenia mag poziomu podłogi
tuż przed wejściem pęknięta płytka cokołu
zew. Gospodarczym

parter

korytarz
kuchnia główna

Okresowy napływ wody opadowej

problem aktualnie
zgłaszany
problem zgłaszany od
2017 r

rozszczelnienia między ścianą ,a
futryną drzwi wewnętrznych
problem zgłaszany od
2018 r

wyszczerbiona płytka pod umywalka
Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi

problem aktualnie
zgłaszany

uszkodzona listwa przy windzie

problem zgłaszany od
2018 r

WC rodzice

odchodząca listwa , "wiszące płytki"
glazury

problem zgłaszany od
2018 r

WC personel, sala
rytmiczna

rozszczelnienia między ścianą ,a
futryną drzwi wewnętrznych

problem zgłaszany od
2018 r

rozdzielnia,
zmywalnia
Grupy 1-5

Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi
źle przymocowane prowadnice pod
drzwi przesuwne *

stale wypadające drzwi przesuwne *
Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi

zagrażające
bezpieczeństwu, problem
zgłaszany od 2017 rdziałania podejmowane
przez wykonawcę
nieskuteczne

nieestetyczne obróbki wanienek
prysznicowych

odklejająca i pęknięta wykładzina CPV |

problem zgłaszany od
2018 r

gr3

•Z

N

zapadnięta powierzchnia wylewki
pod wykładziną w szatni

problem zgłaszany od
2017 r- 2 krotnie
podejmowane działania
przez wykonawcę
nieskuteczne

kabel w magazynku nad drzwiami

problem zgłaszany od
2017 r

grupa 2

klatka schodowa
parter- piętro

ściany

nie zostały pomalowane miejsca po
naprawie

problem aktualnie
zgłaszany

14/ zaistniałej sytuacji proponuję określenie ścisłego terminarza usunięcia usterek przez Wykonawcę.
W przypadku ponownego uchylania się od ich usunięcia bardzo proszę o rozważenie zlecenia robót
innym podmiotom w ramach kaucji gwarancyjnej.

Do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Radosław Poniatowski Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
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2020-09-23 Rembertów Fijałkowska

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY
Żłobek nr 55 w Wflrszawi^
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ul. S. Fiszera 28,04-4021Warszawa, tel. 511 759 644
zlobek55@zlobki.waw.pl

Warszawa, dnia 22.09 .2020 r
P)
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
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Przewodniczący Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,

sejmie in
Uprzejmie
informuję, że wykonawca inwestycji „Budowa budynku
żłobka w
Rembertowie" w okresie 13.07-10.08.2020 r oddelegował jednego pracownika celem
usunięcia usterek.
Zakres robót obejmował:
kondygnacja

gdzie

zgłaszana usterka

uwagi

cokół po stronie
prawej budynku

ubytki tynku mozaikowego

usterka usunięta

ślady zacieków i łuszczenie
powłok malarskich przy kratce

usterka usunięta

od strony wejścia

elewacja

głównego na
wysokości kuchni
przy bramie od ul.
Cyrulików

pomieszczenie
kotłowni

wentylacyjnej (sufit)

budynek wolno stojący

„opuszczone" drzwi

Usterka nie usunięta

zewnętrzne.

pęknięcia posadzki betonowej
w kotłowni,

1. posadzka betonowa
pomalowana,
pekniecie wylewki
_________________________

f

piwnica

—1--------------

i|i':

'

betonowej nie naprawione

korytarz,
pomieszczenia mag

Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi

tuż przed wejściem
zew. Gospodarczym

pęknięta płytka cokołu

kuchnia główna

rozszczelnienie między ścianą
,a futryną drzwi wewnętrznych

naprawa nieskuteczna.
wypełnienie silikonem
przestrzeni między futryna
a ściana pęka.

wyszczerbiona płytka pod
umywalka

usterka usunięta

Kratki kanalizacyjne poniżej
poziomu podłogi

usterka usunięta

uszkodzone listwy przy windzie

usterka nie usunięta

WC personel, sala
rytmiczna

rozszczelnienie między ścianą
,a futryną drzwi wewnętrznych

usterka usunięta

rozdzielnia,
zmywalnia

Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi

usterka usunięta

Grupy 1-5

źle przymocowane prowadnice
pod drzwi przesuwne *

poprawione

stale wypadające drzwi

punkt sporny- wg
wykonawcy naturalne
zużycie materiału.

przesuwne *

parter

ł

Kratki kanalizacyjne* poniżej
poziomu podłogi

usterka usunięta

przymocowanie prowadnic

usterka usunięta

--------------- nieestetyczne obróbki
wanienek prysznicowych

-----------nr------------------------------naprawa nieskuteczna—
przerwa między ścianą , a
bokiem wanny prysznicowej
wynosi miejscami około 1
cm. Wypełnienie silikonem
poniżej brzegu wanny
powoduje zatrzymywanie
wody w powstałym
zagłębieniu.

odkiejająca i pęknięta

usterka usunięta

wykładzina CPV

gr3

grupa 2

zapadnięta powierzchnia
wylewki pod wykładziną w
szatni

usterka usunięta

kabel w magazynku nad

usterka nie usunięta

drzwiami

Pęknięcia

usterka usunięta

cały obiekt

ściany

Załączniki:

1. Zdjęcia nieskutecznego usunięcia usterek

Do wiadomości:
4 a/a
2.

Pan Radosław Poniatowski Vice-Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

||l iZałącżhik nr 1. Zdjęcia nie usuniętych wad i usterek
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1.wypełnienie silikonem przerwy między brzegiem wanny, a ścianą

Kabel wystający ze ściany

Nieskuteczne obróbka wokół drzwi

*

Wykruszona listwa przy windzie kuchennej

Pęknięcia wylewki w CO

z*. Susr/jiłuw ’
|
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Nie wymieniona kratka ściekowa CO

