Protokół kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 27 lutego 2020 r.
Tematyka:
1. Kontrola umów porozumienia międzygminnego dotyczącego punktu zrzutu
nieczystości w Szynkielewie.
2. Skład osobowy zespołu kontrolującego
Andrzej Golewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Cholewa Sławomir
Kowalski Krzysztof
Marciniak Anna
W posiedzeniu nie uczestniczył członek Komisji M. Kociołek
3. Oświadczenie
Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać
wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.
4. Wykaz osób składających wyjaśnienia
Kierownik Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.
5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący:
Komisja zapoznała się z aktem notarialnym Rep. Nr 5363/2001z dnia 18 grudnia 2001 r. dot.
odpłatnego zbycie przez Gminę Pabianice na rzecz Pabianic działek gruntu położonych we wsi
Szynkielew o łącznej powierzchni 30 arów 88 metrów kwadratowych za cenę 23. 900 zł. dla
potrzeb punktu wylewiska ścieków asenizacyjnych.

II. CZĘŚĆ OPISOWA
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1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem
dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza
dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii
biegłych i innych.
Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki przedłożył
informację na pytania dotyczące kontroli umów porozumienia międzygminnego dotyczącego
punktu zrzutu nieczystości w Szynkielewie. Poinformował:
„ 1. Rada Gminy Pabianice nie podjęła uchwały w sprawie podpisania przez Wójta Gminy
porozumienia komunalnego dotyczącego punktu zlewnego w Szynkielewie.
2. Na mocy uchwały Rady Gminy Pabianice XXVI/242/2001 z dnia 27.06.2001 r., która
wyraziła zgodę na odpłatne zbycie działek Szynkielewie o nr. ew. 431/3, 431/6, 431/7 w
dniu 18.12.2001 r. podpisano stosowną umowę sprzedaży.
3. Powyższa sprzedaż związana była z celem publicznym – budowa kolektora sanitarnego
Pabianice –GOŚ ŁAM i punktu zlewnego na tym kolektorze.
4. Reasumując: powyższe działki są własnością Gminy miejskiej Pabianice w użytkowaniu
ZWiK Pabianice Sp. z o.o.
5. Od powyższych nieruchomości i budowli pobierany jest i opłacany podatek.
6. Organizacja pracy, koszty utrzymania jak i porządek na i wokół stacji należy do ZWiK
Pabianice w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Droga dojazdowa do punktu zlewnego jest własnością Gminy Pabianice”.
Po przedłożonej informacji oraz zapoznaniu się z aktem notarialnym Nr 5363/2001 z dnia 18
grudnia 2001 r. dot. odpłatnego zbycie przez Gminę Pabianice na rzecz Pabianic działek
gruntu położonych we wsi Szynkielew o łącznej powierzchni 30 arów 88 metrów
kwadratowych, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że sprawy własności terenu oraz opłat są
zgodne z wymogami formalno - prawnymi i nie budzą zastrzeżeń.
Komisja postawiła wniosek o uporządkowanie drogi dojazdowej do zlewni oraz bieżące
dbanie o czystość na tej drodze.
Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na
podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień
pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.
Nieprawidłowości na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono.
III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI
1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.
Na podstawie przedłożonej informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.
2.Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.
Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.
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Wykaz załączników:
1. Lista obecności Komisji z dnia 26.02. 2020 r. – zał. nr 1
2. Akt notarialny Nr 5363/2001z dnia 18 grudnia 2001 r. dot. odpłatnego zbycia przez
Gminę Pabianice na rzecz Pabianic działek gruntu położonych we wsi Szynkielew o
łącznej powierzchni 30 arów 88 metrów kwadratowych za cenę 23 900 zł. dla potrzeb
punktu wylewiska ścieków asenizacyjnych – zał. nr 2 do protokołu.
3. Kserokopie treści księgi wieczystej Nr LD1P/0003503/1 (stan na dzień 4.02.2020 r.)
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach dla nieruchomości działek na której
prowadzony jest punkt wylewiska ścieków asenizacyjnych w Szynkielewie – zał. nr 3
do protokołu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Cholewa Sławomir

- ………………………………………………………………………….

Kowalski Krzysztof - ………………………………………………………………………….
Anna Marciniak - ………………………………………………………………………………

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU
KONTROLOWANEGO.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pouczenie – na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego
podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w
ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja
Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.
Do wiadomości :
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Wójt Gminy Pabianice
Kierownik podmiotu kontrolowanego
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