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Pan

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 7 lipca 2005 r. do 19 lipca

2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową prawidłowości gospodarowania

wybranymi nieruchomościami.

      W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i

nieprawidłowości w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów

prawa.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu do podpisania w dniu

19 lipca 2005 r.  Odmówił Pan podpisania protokołu i pismem z dnia 19.07.2005 r.

nr Or.0114-59/2005 złożył Pan wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy. Protokół podpisany

przez inspektorów kontroli wraz ze stosowną adnotacją inspektora został Panu przekazany

w tym samym dniu.

Złożone wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli, a także

stanowisko inspektora ich dotyczące, zostały wykorzystane przy formułowaniu ostatecznych

wniosków w niniejszym wystąpieniu.
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W trakcie kontroli stwierdzono:

− naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, polegające

na nieokreśleniu w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości ich przeznaczenia w

planie miejscowym i sposobu zagospodarowania oraz informacji o obciążeniach

nieruchomości (protokół kontroli str. 4),

− niezachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym

oraz dbałości o interes gminy poprzez zezwolenie firmie „EKOBUD” na składowanie

odpadów na działce nr 184/23, a następnie zawarcie z przedsiębiorstwem „EKOSAD”

umowy użyczenia tego terenu, bez dokonania skutecznego zabezpieczenia, w

szczególności finansowego, na wypadek nieusunięcia odpadów z terenu tej nieruchomości

komunalnej, co doprowadziło do tego, iż do dnia kontroli odpady nadal zalegały na terenie

przedmiotowej działki (protokół kontroli str. 3-7).

W związku z powyższym wnoszę o wzmocnienie nadzoru i kontroli nad działalnością

związaną z gospodarowaniem nieruchomościami, w celu zapewnienia przestrzegania w tym

zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108). W zakresie zarządzania

mieniem wnoszę o respektowanie zasady dbałości o interes publiczny oraz zachowania

szczególnej staranności wyrażonej w treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także

o doprowadzenie do usunięcia odpadów zalegających na działce nr 184/30.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu  wniosków pokontrolnych w nim zawartych

lub przyczynach ich niewykonania.

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl

art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.
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     Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą

zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię

lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Rada Gminy

Prezes

Janusz Gałkiewicz
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