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Protokól

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 06 pazdziernika 2005 roku. dotyczacej

oceny postepu robót na zadaniach melioracyjnych.

Kontrole przeprowadzil: mgr inz. Józef Pasko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale

Srodowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie legitymujacy

sie upowaznieniem nr SR.IV-0939-2/17105z dnia 26 wrzesnia 2005 roku.

Inwestorem zadania jest Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych (bedacy

jednostka budzetowa Samorzadu Województwa Podkarpackiego), którego dyrektorem jest

Pan mgr inz. Stanislaw Stachura.

WyjasnienpodczaskontroliudzielalPan mgr inz.KrzysztofKopec- inspektor nadzoru.

Przedmiot kontroli: Ocena postepu robót na zadaniach melioracyjnych:

. "Wisla - Ostrówek - Otalez, zad. 1 - uszczelnienie korpusu i podloza prawego walu

rzeki Wisly"na terenie gmin:Czermin i Borowa,

. "Wisla - Ostrówek - Otalez, zad. 2 - uszczelnienie korpusu i podloza prawego walu

rzeki Wisly" na terenie gmin: Czermin i Borowa,

. "Wisloka - Ksiaznice - Podleszany - uszczelnienie lewego obwalowania rzeki

Wisloki" na terenie gminy Mielec,

. "Przebudowa 4 szt. sluz walowych w lewym wale rzeki Stary Bren", na terenie gmin:

Borowa i Czermin

Ustalenia kontroli:

1. Zadanie p.n. "Wisla - Ostrówek - Otalez, zad. 1 - uszczelnienie korpusu i podloza

prawego walu rzeki Wisly - o wartosci kosztorysowej 23 625 tys. zl polega na zabezpieczeniu

przed filtracja korpusu i podloza prawego walu rzeki Wisly na dlugosci 9, Okm (w km 6+000

- 15+ 000), co pozwolina ochroneprzed powodziadoliny Wislyo powierzchni18000ha.

:Dikresrobót przewidzianych do wykonania obejmowal:

- wykonanie- metoda VIPS - przepony cienkosciennej,cementowo- bentonitowej grubosci

20 cm w podlozu walu od strony odwodnej na glebokosci 12 - 22 m.

- zabezpieczenie korpusu walu mata bentonitowa,

- wykonanie drogi serwisowej u podstawy walu od strony odpowietrznej.



Realizacje zadania rozpoczeto w listopadzie 2003 roku ponoszac (do konca grudnia 2003

roku) naklady w kwocie 157 tys. zl.

W roku 2004 poniesiono naklady w kwocie 18 932 tys. zl oraz wykonano i odebrano roboty

na 5,7 km walu (tj. w km 6 + 000 - 8 + 700 i w km 12 + 000 -15 + 000) .

W roku 2005 wydatkowano na omawiany cel 4376 tys. zl i wykonano roboty na odcinku

3,3 km (tj. w km 8 + 700 - 12 + 000).

W dniu kontroli stwierdzono dobra jakosc robót oraz ich zaawansowanie na poziomie

ok. 95 %. Odbiór koncowy tego etapu planowany jest na 18 pazdziernika 2005 roku.

Wykonawca robót jest Przedsiebiorstwo Robót Melioracyjnych i Inzynieryjnych RPM

Mielec wylonione sposród 4 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego,

przeprowadzonego w dniu 10 wrzesnia 2003 roku w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Umowa nr 388/2003 z dnia 20 grudnia 2003 roku.

2) Zadanie p.n. "Wisla - Ostrówek - Otalez, zad. 2 - uszczelnienie korpusu i podloza

prawego walu rzeki Wisly - o wartosci kosztorysowej 9715 tys. zl polega na zabezpieczeniu

przed filtracja korpusu i podloza prawego walu rzeki Wisly na dlugosci 6,0 km (tj. w km O+

000 - 6 + 0000), w wyniku czego spodziewana jest poprawa zabezpieczenia

przeciwpowodziowego doliny Wisly o powierzchni ok. 18 000 ha.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmowal:

- wykonanie w podlozu walu pionowej przeslony przeciwfiltracyjnej bazie glin

polimineralnych( w km O+ 100- O+ 900 i 2 + 980- 5 + 435),

- wykonanie ekranu z folii 1,5 mm w korpusie walu od strony odwodnej na calej dlugosci,

- wykonanie fartucha od strony miedzywala z folii 1,5 mm na calej dlugosci

Realizacje tego przedsiewziecia rozpoczeto w 2003 roku i poniesiono (do konca roku)

naklady w kwocie 235 tys. zl. W roku 2004 wysokosc nakladów zamknela sie kwota 6 310

tys. zl oraz wykonano i odebrano roboty na odcinku 3,5 km (tj. w km 0+ 000 - 3 + 500).

W roku 2005 pozostaly do wykonania roboty na odcinku 2,5 km walu.

W dniu kontroli stwierdzono dobra jakosc robót oraz ich zaawansowanie na poziomie

ok. 90 % . Termin odbioru koncowego przewidziany jest na koniec listopada br.

Wykonawca robót jest Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Srodowiska

"Buskopol" Sp. z 0.0. w Busku Zdroju, wylonione sposród 6 oferentów, w drodze przetargu

nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 09 wrzesnia 2003 roku w Podkarpackim

Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Umowa nr 1/2004 z dnia 23 lutego

2004roku.
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3) Zadanie p.n. "Wisloka - Ksiaznice - Podleszany - uszczelnienie lewego obwalowania

rzeki Wisloki" - o wartosci kosztorysowej 6 196 tys. zl , którego zakres robót obejmowal:

- modernizacje starego walu na dl 3,275 km,

-budowe nowego walu o dl 0,840 km,

- przebudowe 3 szt. sluz walowych,

- modernizacje 1 sluzy walowej,

- wykonanie drogi przywalowej ( na calej dlugosci modernizowanego walu).

Realizacje robót rozpoczeto w listopadzie 2003 roku ponoszac (do konca roku)

naklady w wysokosci 203 tys. zl .

W roku 2004 wykonano ( i odebrano) roboty na odcinku 1,00 km ponoszac naklady

w wysokosci 3 960 tys. zl.

W roku 2005 wydatkowano 1 707 tys. zl i wykonano roboty na odcinku walu dl. 3,115 km.

W dniu kontroli stwierdzono dobra jakosc zakonczonych robót.

Wykonawca robót jest Przedsiebiorstwo Inzynierii, Ochrony Srodowiska i Melioracji

"HYDROMEL" Sp. z 0.0. wylonione sposród 6 oferentów, w drodze przetargu

nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 09 wrzesnia 2003 roku w Podkarpackim

Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Umowa nr lffp/2004 z dnia

20 stycznia 2004 roku.

4) Zadanie p.n. "Przebudowa 4 szt. sluz walowych w lewym wale rzeki Stary Bren"

o wartosci kosztorysowej 2 164 tys. zl, którego zakres robót obejmuje:

- wykonanie drogi technologicznej,

- wykonanie walu opaskowego,

- rozbiórke istniejacej sluzy,

- budowe 4 nowych sluz eJ80 cm z rur WIPROposadowionychna materacachsiatkowo-

zwirowych zazbrojonych geosiatka.

W dniu kontroli stwierdzono przygotowanie placu budowy do przekazania wykonawcy.

Wykonawca robót jest Przedsiebiorstwo Robót Melioracyjnych i Inzynieryjnych RPM

Mielec wylonione sposród 2 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego,

przeprowadzonego w dniu 12 wrzesnia 2005 roku w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i

Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Umowa nr 405/2003 z dnia 10 pazdziernika 2005 roku

2003 roku.

Na tym protokól zakonczono.
SR.VI-0932/2/05

Strona 3 z 4



Kontrolujacy poinformowal kierownika jednostki o przyslugujacym mu na podstawie

Zarzadzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku (ze zmianami) w

sprawie szczególowych warunków i trybu kontroli przez Podkarpacki Urzad Wojewódzki w

Rzeszowie - prawach do:

zgloszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokolu w terminie 7 dni

od jego otrzymania umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole

(§ 32),

zgloszenia kontrolujacym w ciagu 7 dni od otrzymania protokolu pisemnych wyjasnien

co do zawartych w nim ustalen z jednoczesnym podpisaniem protokolu (§ 33),

odmowy podpisania protokolu z obowiazkiem zlozenia Wojewodzie Podkarpackiemu

w terminie 7 dni od otrzymania protokolu pisemnych wyjasnien przyczyn odmowy (§ 34).

Protokól sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z których jeden pozostawiono

w PZMiUW w Rzeszowie.

Protokól otrzymalem w dn' .2 /. /'0. Zo~ Jr-lU........................
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