
Departament Sportu i Turystyki 

DST.8222.1.2022.MG 

Opole, dnia 09 grudnia 2022 r. 

Informacja o przebiegu kontroli: Hotel*** Szara Willa,  Opole, ul. Oleska 11. 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg: 
Rodzaj kontroli: problemowa 
Termin przeprowadzenia: 18 i 27.01.2022 r. 
data rozpoczęcia kontroli: 18.01.2022 r. 
data zakończenia kontroli: 27.01.2022 r. 
Kontrolowany okres działalności: 2021 i 2022 rok. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 1/2022 z dnia 04.01.2022 r. 

Program kontroli z dnia 04.01.2022 r. 

Protokół z kontroli podpisany dnia 27.01.2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.01.2022 r.  

Zgoda na przedłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 31.03.2022 r.,31.08.2022r., 

30.11.2022 r.  

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: zalecenia wykonano. 

Inne dokumenty: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 31.12.2021 r. 

Nota służbowa: z dnia 08.12.2022 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 
Temat: Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 2211). W trakcie kontroli stwierdzono brak aktualnej opinii potwierdzającej spełnienie 

wymagań przeciwpożarowych w kontrolowanym obiekcie. Wydano zalecenia pokontrolne. Na wniosek 

przedsiębiorcy termin realizacji zaleceń pokontrolnych został wydłużony. Przedsiębiorca zrealizował 

zalecenia pokontrolne, w terminie, przedkładając w dn. 07.12.2022 r. aktualną opinię Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr MZ.5266.9.2022 z dnia 06.12.2022 r. w zakresie 

spełnienia wymagań przeciwpożarowych w obiekcie. 

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy. 

Czynności pokontrolne 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy. 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy. 

Maria Głogiewicz 

Główny Specjalista 

(Sporządził) 

Z-ca Dyrektora 

Departamentu Sportu i Turystyki 

Bartosz Ostrowski 

(zatwierdził) 



Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 

5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 

902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, 

a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
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