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PROTOKÓŁ 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z posiedzenia 3/15 w dniu 23 stycznia 2015 roku 
 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Sali nr 3.  
Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz uchwała z posiedzenia  
w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1230 zakończyło o godz. 1330.  
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski. 
 
Porządek obrad: 

1. Badanie skargi Marka Labusa przesłanej w dniu 15 grudnia 2014 r. na działalności 

Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zaniedbań w nadzorze właścicielskim 

nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego, 

2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników postępowania 

wyjaśniającego w sprawie zbadania skargi na działalność Zarządu Województwa 

Opolskiego, 

3. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na 2015 rok, 

4. Sprawy róŜne: 

 

Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski przywitał członków komisji oraz zaproszonych 

gości. Przewodniczący stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. 

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty. 

 

Ad. 1.  

Badanie skargi Marka Labusa przesłanej w dniu 15 grudnia 2014 r. na działalności 
Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zaniedbań w nadzorze właścicielskim nad 
spółkami z udziałem Województwa Opolskiego, 
 

Dariusz Byczkowski – Proszę Panią Dyrektor Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego  

o przedstawienie wyjaśnień oraz merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych   

w  skardze. 

BoŜena Rogowska Dyrektor Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, to jest kolejna skarga 

Pana Marka Labusa, dotyczy ona trochę innych aspektów niŜ były poruszane w pierwszej 

skardze. Dotyczy dwóch kwestii: 

Pierwsza kwestia, to brak dokumentu zgłoszenia przez Zarząd Województwa Pana Tomasza 

Ganczarka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, co tym samym wg Pana Labusa 
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naruszyło art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. Art. 6 daje moŜliwości zgłoszenia tej samej 

osoby do dwóch spółek, gdy ta osoba jest zgłaszana m.in. przez jednostki samorządu 

terytorialnego, co tutaj miało miejsce. Przepis art. 6 nie precyzuje w jaki sposób ma się to 

odbywać, natomiast art. 10 ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej obliguje, aby w spółkach 

samorządowych do zarządów spółek powoływały Rady Nadzorcze, innej moŜliwości tutaj nie 

ma. Tym samym te dwie ustawy dają jak gdyby dwa aspekty sprawy, mając na uwadze ustawę 

o gospodarce komunalnej zgodnie z tymi przepisami działało Województwo. Zarząd 

Województwa działając jako zgromadzenie wspólników upowaŜnił Radę Nadzorczą do 

wyłonienia Prezesa w drodze konkursu. Taki konkurs się odbył i wyniku tego konkursu wygrał 

Pan Tomasz Ganczarek. Nastąpiła wtedy informacja przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, kto został wybrany i nastąpiła akceptacja przez Zarząd tej osoby. W związku  

z czym nie było to pierwsze jako wyznaczenie bo musiało być powołanie przez Radę 

Nadzorczą. Brak jest to, określenia rzeczywiście w ustawie słowa „zgłoszenia” wcześniej było to 

słowo „wyznaczenie” w tej chwili jest to zgłoszenie, ale te interpretacje idą czasami w podobnym 

kierunku jak twierdzi Pan Marek Labus, ale to w przypadku spółek Skarbu Państwa, my 

jesteśmy spółką samorządową i obowiązuje nas ustawa o gospodarce komunalnej. W związku 

z czym ten Zarząd musi być wybrany przez Radę Nadzorczą innej moŜliwości nie ma. Nie moŜe 

go tylko zgłosić Zarząd i nie moŜe tutaj być bez uczestnictwa Rady Nadzorczej. Rzeczywiście 

wystąpiła tutaj sytuacja w której Pan Tomasz Ganczarek zgłosił się, a w między czasie był 

Prezesem spółki w Suchym Borze. Natomiast ta spółka jest w dalszym ciągu w sprzedaŜy, 

trudne jest, aby  ktoś nie szukał pracy jeŜeli moŜe ta praca mu się skończyć. Trudno było by 

nam równieŜ szukać kogoś na stanowisko Prezesa w Suchym Borze jeśli daje mu się 

perspektywę pracy kilku miesięcy. 

Drugą kwestią jest to, Ŝe Pan Tomasz Ganczarek zasiada jako członek zarządu  

w Stowarzyszeniu OKS Odra. Wyjaśnię, Ŝe jako Biuro Nadzoru Ŝądamy oświadczeń od 

wszystkich członków rad nadzorczych, wszystkich członków zarządu, Ŝe nie podlegają ustawie 

antykorupcyjnej ani innym ustawą które są tutaj obligatoryjne. Takie oświadczenia otrzymujemy. 

My dalej nie jesteśmy w stanie prześledzić tego jak to działa, w związku z czym obieramy się na 

tych oświadczeniach. Teraz poprosiliśmy o wyjaśnienia Pan Tomasza Ganczarka, mamy teŜ 

dwie opinie radców prawnych i te dwie opinie radców prawnych jedna zewnętrzna, druga nasza 

stoją na stanowisku, Ŝe nie ma tutaj naruszenia ustawy antykorupcyjnej z uwagi, Ŝe ustawa  

o swobodzie działalności gospodarczej, która precyzuje co jest działalnością gospodarczą i jest 

brana pod uwagę, ale w korelacji do ustawy poŜytku publicznego, dlatego Ŝe ta organizacja jest 
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zarejestrowana jako organizacja poŜytku publicznego. W związku z czym jeŜeli ta działalności 

gospodarcza jest przeznaczana na cele poŜytku publicznego to nie jest, ale w związku z tym, Ŝe 

sytuacja przez niektóre osoby jest mało rozumiana Pan Tomasz Ganczarek dla czystości 

sprawy zrezygnował z funkcji członka zarządu w OKS Odra. 

 Mamy opinie prawne jednej i drugiej kwestii, w tej drugiej kwestii mamy nawet dwie opinie 

prawne i one jednoznacznie wskazują na to, Ŝe naruszenia tutaj nie było. Jednak Pan 

Ganczarek złoŜył pismo, Ŝe do końca tego miesiąca rezygnuje z członkostwa w zarządzie. 

Dziękuję. 

Ad. 2  

Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników postępowania 
wyjaśniającego w sprawie zbadania skargi na działalność Zarządu Województwa 
Opolskiego, 
 
Dariusz Byczkowski – Przechodząc do punktu drugiego, kto jest za uznaniem skargi Pana 

Marka Labusa za bezzasadną? 

Herbart Czaja członek komisji, jestem za uznaniem skargi za bezzasadnej, przyjmuję 

wyjaśnienia, uwaŜam, Ŝe Pan Marek Labus nie ma racji.  

 

*Członkowie Komisji jednogłośnie  uznali skargę za bezzasadną. 
 

Dariusz Byczkowski – Dziękuję. Komisja przyjęła stanowisko za uznaniem skargi za 

bezzasadną. 

 

Ad. 3 

Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na 2015 rok, 
 

Dariusz Byczkowski – kto jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy komisji na 2015 r.? 

Członek komisji Pan Zdzisław Siewiera zgłosił do planu pracy temat: Wydatki za pierwsze 

półrocze 2015 r. w dziale 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziałach: 

92106-Teatry 

92108-Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele wraz z podjętymi działaniami organizacyjno-

ekonomicznymi przyjętymi w 2015r. w celu nieprzekroczenia planowanych wydatków 

określonych w BudŜecie Samorządu Województwa Opolskiego. 

Dariusz Byczkowski – jest odpowiednia komisji, która merytorycznie moŜe się tym tematem 

zająć, jeŜeli pojawi się jakaś dramatyczna sytuacja budząca wątpliwość prawne, to my moŜemy 

się tym tematem zająć.  
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Propozycję członka komisji odrzucono. 

 

 *Członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili plan pracy komisji na 2015 r. 
 

Ad. 4  
Sprawy róŜne: 
Dariusz Byczkowski – informuję, iŜ w dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynęła skarga Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Nysie na Zarząd Województwa Opolskiego, której przedmiotem jest 

przewlekłe i nienaleŜyte załatwianie przez wierzyciela ZWO sprawy zarzutu załoŜonego przez 

Ekotrech Sp. zo.o. z Paczkowa na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu 

wykonawczego Nr 1/1/2013 wystawionego z tytułu zwrotu niezaleŜnie pobranego świadczenia, 

za okres 2009/11, 

w związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna zwróciła się do Marszałka Województwa  

o merytoryczne ustosunkowanie się do przedmiotowej skargi do dnia 12 lutego 2015 r. 

 

* Członkowie komisji przyjęli Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych 

kontroli w 2014 r. 

 

* Członkowie komisji powołali, zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli  

w miesiącu lutym w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontrola 

realizacji wydatków w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdz. 01041 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013. Pomoc techniczna w zakresie wzmocnienia systemu 

zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, powadzenie działań 

informacyjno – promocyjnych oraz stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

w 2014 r.) 

- Herbert Czaja - przewodniczący zespołu kontrolnego, 

- Zdzisław Siewiera - członek zespołu kontrolnego 

 

Przewodniczący podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. 
 
 

                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
                                                                                                            Dariusz Byczkowski 
Protokołowała: 
Katarzyna Kula 
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