
Protokół Nr 9/2015

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie 

w dniu 30 listopada i 17 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok oraz  Upoważnienia

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie z 30 listopada 2015 r.                             (zał. nr 1).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Mieczysław Kwaśnicki - kierownik zespołu

2. Halina Neugebauer

3. Krystyna Mazurczak

4. Marek Nowak 

5. Jolanta Schatt

przeprowadził  kontrolę  w  zakresie  wydanych  decyzji  na  wycinkę  drzew  w  2014  roku

w miejscowości Rożnów, Krzywiczyny, Komorzno.

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Marcin Dłubak

oraz Inspektor w w/w Wydziale Przemysław Panicz bezpośrednio załatwiający sprawy związane

z wycinką drzew.

Pan Naczelnik M. Dłubak poinformował Komisję o  trybie postępowania  podczas  rozpatrywania

wniosków,  który  to  tryb  ustala  Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Kontrolę  przeprowadzono  w  oparciu  o  dokumenty  postępowań  w  sprawie  złożonych

wniosków o wycinkę drzew w 2014 roku w miejscowości  Krzywiczyny,  Rożnów i Komorzno.

Przeglądem kontrolnym objęto 15 przedłożonych postępowań. 

Stwierdzono, że wnioski o wydanie zezwolenia zawierają wszystkie elementy określone art. 83 ust.

4 w/w ustawy. 

Każdy wniosek weryfikowany jest na miejscu poprzez oględziny stanu faktycznego i sprawdzenie

zasadności powodu wycięcia drzewa wskazanego we wniosku, co potwierdza adnotacja dendrologa

oraz pracownika bezpośrednio załatwiającego sprawy związane z wycinką drzew. W przypadkach

koniecznych przed wydaniem decyzji zasięgano opinii dendrologa. 

Zakończeniem rozpatrywania wniosku było wydanie decyzji.

Każda  decyzja  zawiera  podstawę  prawną  jej  wydania,  konkretne  orzeczenie  z  opisem

poszczególnych  drzew  co  do  gatunku,  obwodu  pni  na  wysokości  1,30  m,  ilości  sztuk

poszczególnych  gatunków.  Decyzje  zostały  wyczerpująco  uzasadnione  merytorycznie.  Opisują

przyczynę  wydawania  pozytywnego  lub  negatywnego  orzeczenia,  stan  faktyczny

z oględzin na miejscu, opinię dendrologa jeżeli była sporządzona.



Nadmienić  należy,  że  Ustawa  o  ochronie  przyrody  nie  obliguje  wprost  do  zasięgnięcia  opinii

dendrologa. Każdą decyzję zakończono poinformowaniem o sposobie i terminie odwołania od niej

oraz opatrzono datą wydania  i podpisem osoby upoważnionej do jej wydania.  Decyzje przesłane

zostały  wnioskodawcom  za  pokwitowaniem  odbioru  lub  przekazane  bezpośrednio  także  za

potwierdzeniem odbioru z datą.

Komisja  Rewizyjna  podczas  kontroli  nie  zajmowała  się  prawidłowością  opinii

dendrologa oraz sprawdzaniem  opisywanych w uzasadnieniach decyzji stanów faktycznych drzew

szczególnie  tych,   które  przed  wycinką  zgodnie  z  opisem  wnioskodawców  zagrażały

bezpieczeństwu mienia i życiu ludzi.

Reasumując  Komisja  Rewizyjna  nie  dopatrzyła  się  nieprawidłowości   w  kontrolowanych

postępowaniach.

Wniosek z kontroli:

Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  wprowadzenie  do  stałego  stosowania  zasady  zasięgania  opinii

dendrologicznej w każdym postępowaniu o wycinkę drzew z wyłączeniem stanów bezwzględnie

oczywistych zagrażających mieniu i bezpieczeństwu życia ludzi.

 Protokół sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

..............................................................                           Podpisy członków Komisji:
podpis kierownika jednostki kontrolowanej                                     
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