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W odpowiedzi na Pana Radnego wniosek z dnia 18 października 2012 r. (przekazany
pismem nr BR.0003.475.2012 w dniu 23 października br.), w sprawie zatrudnienia p.
Tokarskiej jako inspektora nadzoru, uprzejmie informuję, że zadania inwestycyjne polegające
na wykonywaniu robót budowlanych związanych z budową dróg toczą się w Referacie
Inwestycji, dotyczy to również budowy drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap 1-
ulica Piaskowa w Krośnie. Powyższy referat jest odpowiedzialny za cały proces budowlany,
od przygotowania przedmiotu zamówienia publicznego, poprzez przeprowadzenie przetargu,
prowadzenie inwestycji, po jej rozliczenie i odbiór końcowy oraz dokonanie zawiadomienia o
zakończeniu robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach ww. obowiązków, pracownicy referatu, zobowiązani są do kontrolowania
prawidłowości procesu budowlanego pod względem formalnym oraz technologicznym,
zgodnego z projektem budowlanym oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR). W tym celu dla każdej branży budowlanej, występującej w danym
zamówieniu publicznym, ustanawia się inspektorów nadzoru, którzy posiadają odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Powyższe dotyczy również robót związanych z
zagospodarowaniem terenów zielonych przy budowie dróg.

Trudno zgodzić się z Pana stanowiskiem, że „:frma, która wygrała przetarg wie jak
sadzić drzewa i krzewy”, a profesjonalny nadzór inwestora jest niekonieczny. Powszechnie
wiadomo, że wiedza wykonawcy nie jest tożsama z jakością wykonania zamówionych robót
(przykład: afery przy budowie autostrad).

Pani mgr inż. arch. kraj. Lidia Tokarska jest osobą kompetentną do wykonania
zleconego przez Gminę Mosina nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie zieleni
drogowej. Posiada uprawnienia kwalifikacyjne inspektora nadzoru terenów zielonych,
wydane przez Naczelną Organizację Techniczną i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa nr 23 0/2007 z dnia 3 lutego 2007 r.

Pani Tokarska, w oparciu o stale pogłębianą fachową wiedzę (studia podyplomowe:
Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych, studia podyplomowe:
Kreowanie Przestrzeni Publicznej) oraz posiadane doświadczenie zawodowe, jest autorką
licznych publikacji w czasopismach fachowych, uczestnikiem komisji konkursowych oraz
nadzoruje wykonanie prestiżowych założeń terenów zielonych w Poznaniu.

Koszt wykonania zlecenia nadzoru inwestorskiego, nad robotami związanymi z
zielenią drogową, przy budowie ulicy Piaskowej w Krośnie, wyniósł 3 567,00 zł — w tym
23% podatku VAT. Koszt ten obejmuje również zapłatę za wykonanie zewnętrznych badań



laboratoryjnych oraz roczny nadzór nad wykonaniem pielęgnacji posadzonych drzew i
krzewów przez wykonawcę robot.

Jak dotąd Pani Lidia Tokarska bez zastrzeżeń wywiązała się z powierzonych
obowiązków.
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