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Interpelacja 

Na podstawie paragrafu 66 Statutu Gminy Łączna, wnoszę 

interpelację do Wójta Gminy Łączna Pana Romualda 

Kowalińskiego i proszę o informację w sprawie umowy dotyczącej 

wykonania projektu boiska w Gózdzie. 

Stan Faktyczny 

Uchwała Rady Gminy z dnia 17.02.2012 obligowała Wójta do 

złożenia wniosku o dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego w 



Gózdzie z programu „Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 

'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", osi 4 Leader, Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013". 

Do dzisiaj me otrzymaliśmy informacji co z tym wnioskiem się 

dalej dzieje. W dniu 27.04.2015 roku została zawarta z firmą PRB 

Consulting umowa na wykonanie projektu boiska w Gózdzie. 

W umowie tej gdzie nie ma mowy o projektowaniu boiska 

wielofunkcyjnego, a jedynie jest mowa o boisku piłkarskim. Kwota na 

jaką została zawarta umowa to 11 tyś 70 złotych brutto. Termin 

wykonania umowy został określony na 30.06.2015 roku. Obydwa zapisy, 

zarówno odnośnie ceny, jak i terminu wykonania projektu wg umowy są 

nieprzekraczalne. 

Jednakże w dniu 27.04.2015 został podpisany aneks do umowy 

z firmą PRB Consulting, który mówi o zwiększeniu wynagrodzenia do 

kwoty 13 tyś 570 złotych brutto oraz został zmieniony termin 

zakończenia prac projektowych do dnia 31.08.2015 roku. Aneks do 

umowy z dnia 27.04.2015 nie zawiera przyczyn tych zmian. 

Jako Klub Radnych prosimy o wyjaśnienia i pisemna odpowiedź 

na następujące pytania: 

1) W jakim trybie została wyłoniona firma PRB Consulting- jako 

wykonawca projektu? 

2) Czy były kierowane zapytania odnośnie projektu do innych firm w 

zakresie ceny za projekt oraz innych warunków istotnych dla 

zawarcia umowy przede wszystkim termin wykonania umowy. Jeśli 

tak, prosimy o podanie danych firm, do których takie zapytanie 

zostało skierowane 



3) Z jakiego powodu zmieniono cenę wykonania projektu? Brak 

uzasadnienie dla zmiany ceny w aneksie do umowy. 

4) Na jakiej podstawie zmieniono termin umowy realizacji tego 

zadania. Brak uzasadnienie dla zmiany terminu w aneksie do 

umów. 

5) Czy firma wyłoniona jako wykonawca projektu - PRB Consulting 

ma doświadczenia w realizacji tego typu projektów (jeśli tak 

prosimy podać jakie), czy było to przedmiotem zapytania ze strony 

zleceniodawcy czyli gminy. 

6) Prosimy o przedstawienie programu funkcjonalno użytkowego, dla 

tej konkretnej inwestycji, w kontekście obowiązku realizacji 

programowej w zakresie wychowania fizycznego w placówce przy 

której ma zostać zrealizowana inwestycja. 

7) Prosimy o przedstawienie protokołów spotkań i uzgodnień z 

dyrekcją placówki w/w zakresie, a co najmniej o pisemną opinię 

dyrektora szkoły. 
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W odpowiedzi na Pańską interpelację, Urząd Gminy w Łącznej 
informuje: 
Ad. 1 - W przesłanej do Pana odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej z dnia 03.02.2016r., załączona została umowa, we wstępie, której 
znajduje się stosowny zapis. 
Ad. 2 - Tak. PHU MAGSAD z Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Ad. 3,4 - W związku poszerzeniem zakresu robót o wykonanie projektu 
ogrodzenia. 
Ad . 5 - Tak, firma PRB Consulting wykonała kilka podobnych projektów. 
Ad. 6 - Nie ma takiego dokumentu, ponieważ zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy-
prawo zamówień publicznych, program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny 
w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych, czyli udzielenie zamówienia w tzw. formule 
„zaprojektuj i wybuduj". 
Ad . 7 - Ze względu na fakt, że boisko to ma być ogólnodostępne, nie było 
konieczności konsultacji z dyrekcją szkoły. 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. A/a. 
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