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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: „Fundusz Gdańsk”). 

Przedmiotem kontroli była działalność Funduszu Gdańsk związana z realizacją wniosków 

pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK nr LGD-41018-02-08 

z 23 października 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 1 kwietnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Funduszu Gdańsk w skontrolowanym 

zakresie. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń. 

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tzn. Prezes Funduszu Gdańsk wydał Zarządzenie 

nr 2/2009 z załącznikiem nr 3 (wzór Umowy dofinansowania) i zgodnie z nim, w zbadanych 

w trakcie niniejszej kontroli umowach o dofinansowanie zadań, znajduje się zapis 

o treści: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie „Zasady 



udzielania dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” oraz przepisy Kodeksu cywilnego”. Wspomniane 

Zasady regulują m.in. moŜliwość pokrywania przez Fundusz kosztów poniesionych przez 

wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy. 

2. Wniosek nr 2 został zrealizowany, tzn. w przypadku 3 zbadanych umów dofinansowania, 

wypłaty poszczególnych transz dotacji odbywały się w terminach określonych w tych 

umowach. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, 

do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 


