WOJEWODA OPOLSKI
SO.IV.431.5.2016.TR

Opole, 20 grudnia 2016 r.

Pani Dorota Koncewicz
Burmistrz Niemodlina
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podstawowe informacje formalno - prawne dotyczące kontroli
1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534)
3) Zakres kontroli:
a) przedmiot kontroli: realizacja obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzeń wydanych na jej podstawie
dot. kwalifikacji wojskowej.
b) okres objęty kontrolą: od 1 października 2015 r. do dnia kontroli.
4) Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
5) Tryb kontroli: zwykły
6) Termin kontroli: 28 października 2016 r.
7) Skład zespołu kontrolnego: kontrola jednoosobowa, kontrolujący - Tomasz Rippel,
inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Dorota Koncewicz – Burmistrz Niemodlina od 9
grudnia 2014 r.
9) Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej: Pani Dorota Koncewicz – Burmistrz
Niemodlina od 9 grudnia 2014 r.
II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta
Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna z uchybieniami.
Rejestr osób objętych rejestracją został sporządzony według wzoru i podpisany
został przez Burmistrza 18 stycznia 2016 r. Naruszono zatem § 3 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie
rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji
wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991). Zgodnie z tym przepisem rejestr sporządza się
corocznie do 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia.
Rejestr po sporządzeniu był aktualizowany. Ze względu na brak osób
zameldowanych na pobyt czasowy nie wysyłano zawiadomień o wpisaniu do rejestru do
miejsca stałego zameldowania.
Informację o liczbie osób wpisanych do rejestrów przesłano do Wojewody Opolskiego
w terminie (pismem z 15.12.2015 r.).

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej została sporządzona według
wzoru 9 lutego 2016 r. Naruszono zatem § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. nr 202, poz. 1566 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem
listę stawiennictwa sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, które
w roku 2016 nastąpiło 15 stycznia 2016 r.
Wezwania do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone według wzoru i wysłane
w terminie.
Ze względu na brak osób zameldowanych na pobyt czasowy nie wysyłano
zawiadomień o stawieniu sią do kwalifikacji wojskowej do miejsca stałego zameldowania.
Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej wystąpiono z wnioskami
o doprowadzenie przez Policję.
Kontroli poddano także wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego
obowiązku obrony, który jest na bieżąco aktualizowany. W wykazie brak jest osób, które
w okresie kontrolowanym ukończyły 24 lata i nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej.
Wykazane uchybienia stanowiły odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze
wyłącznie formalnym i nie wpłynęły negatywnie na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
w 2016 r. Zostały one szczegółowo omówione z pracownikiem odpowiedzialnym za
kontrolowany zakres.
Podczas kontroli omówiono także problemy występujące na kontrolowanym
stanowisku oraz udzielono wyjaśnień w oparciu o obowiązujące przepisy.
III.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie stwierdzono
nieprawidłowości.

IV.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod
poz. nr 6/2016.

V.

Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia
pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń - nie
wniesiono zastrzeżeń.

VI.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego
nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego
Bożena Kalecińska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

……….....................................................................
(pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

