WOJEWODA OPOLSKI
SO.IV.431.1.2016.TR
Opole, 28 maja 2016 r.

Pan Józef Kozina
Starosta Powiatu Głubczyckiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
I. Podstawowe informacje formalno - prawne dotyczące kontroli
1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Głubczycach

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce.
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 2015 r., poz. 827 z późn. zm.)
Zakres kontroli
a) przedmiot kontroli: ocena prawidłowości przygotowania kwalifikacji wojskowej
w 2016 r.
b) okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Tryb kontroli: zwykły
Termin kontroli: 18 marca 2016 r.
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.
Kierownik jednostki kontrolowanej: Józef Kozina – Starosta Powiatu
Głubczyckiego, który pełni tę funkcję od 27 listopada 2014 r.
Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej: Tadeusz Schmidt, Sekretarz
Powiatu – pełniący funkcję kierownika Wydziału Ogólnoorganizacyjnego od
7 stycznia 1999 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została

oparta
Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.
Podczas kontroli ustalono skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głubczycach:
Przewodniczący – Irena Kaśków - Szpiech,
Sekretarz – Wanda Junka – pracownik SP w Głubczycach,
Średni personel medyczny – Brygida Kawalec.
Skład Komisji jest zgodny ze składem powołanym w Zarządzeniu Wojewody
Opolskiego, nr 1/2016 z 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej
Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej
w 2016 r. ze zmianami.
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Ponadto ustalono, że Starosta Powiatu Głubczyckiego - zgodnie z art. 32a ust.
1 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zatrudnił cztery osoby: p. Małgorzatę Cichorską, p. Alicję Gałaszkiewicz, p. Józefę
Siudmak i p. Mateusza Stańka do prac związanych z wprowadzaniem danych do
ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem
wojskowych dokumentów osobistych, oraz p. Krystynę Skwir do prowadzenia zajęć
z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż Starosta Powiatu Głubczyckiego
na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnił lokal dla wójta
/burmistrza, dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głubczycach i przedstawiciela
Wojskowego Komendanta Uzupełnień, wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy
tych organów. Przygotował także pomieszczenie, w którym wykonywane są prace
związane ze wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej. Ponadto dla osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej zapewnił świetlicę wyposażoną w stoliki oraz telewizor, na którym
wyświetlane są filmy promocyjne o tematyce wojskowej.
Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej pomieszczenia są zamykane,
a dokumentacja prawidłowo zabezpieczona.
III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie stwierdzono

nieprawidłowości.
IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod

poz. nr 136/2016.
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
z-ca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

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