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I. Dane identyfikacyjne 

P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

 

Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie1  

 

Michał Grabski, Wójt Gminy Osie2 

(akta kontroli str. 346) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

Artur Gackowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/37/2019 z 5 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str.3-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania przez Gminę Osie otrzymanych w 2018 r. 
dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz w ramach programu wieloletniego pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”4. Podstawą 
sformułowania oceny wymienionych obszarów były w szczególności działania 
kontrolne polegające na badaniu planowania, przekazywania i rozliczenia dotacji, 
a także analiza efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Gmina Osie jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 
powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terenie. Urząd Gminy Osie jest 
jednostką, przy pomocy której Wójt Osia realizuje zadania gminne. Urząd wykonuje 
zadania gminne z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych 
gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przyjętych przez Gminę w wyniku 
porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu 
terytorialnego.  

W 2018 roku Gmina Osie5  była organem prowadzącym dla przedszkola w Osiu oraz 
czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy.  
W 2018 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina 
otrzymała 156,2 tys. zł, a w ramach Programu 1 750 tys. zł na dofinansowanie 
zadania „Przebudowy drogi gminnej Osie – Miedzno”6. 

                                                           
1 Dalej „Urząd”  
2 Od 1 maja 1995 r., dalej „Wójt”.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Dalej „Program”. 
5 Dalej „Gmina”. 
6 Dalej „Zadanie”. 
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Podstawa prawna  
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przeprowadzająca 
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Kontroler 
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IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie7 ocenia wykorzystanie przez gminę Osie 
otrzymanych w 2018 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na przebudowę drogi gminnej. 
Prawidłowo wyliczono wielkość dotacji na dofinansowanie zadań bieżących 
realizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Izba nie wnosi także 
uwag do przygotowania wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. 
Środki z obu dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, osiągając planowane 
efekty. Dotacje zostały terminowo i prawidłowo rozliczone. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły braku sporządzenia aneksu do umowy i związanego  
z tym nieopublikowania ogłoszenia o tej zmianie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Stwierdzono także rozbieżności pomiędzy planowaną organizacją 
ruchu na przebudowanym odcinku drogi a stwierdzonym stanem faktycznym.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/142/09 Rady Gminy Osie z 31 sierpnia 2009 r.8 na 
terenie Gminy funkcjonowało publiczne przedszkole w Osiu oraz cztery oddziały 
przedszkolne zlokalizowane w strukturze czterech szkół podstawowych: w Osiu,  
w Brzezinach, w Wierzchach i w Łążku9. Tożsame dane znajdowały się w Systemie 
Informacji Oświatowej10. 

Wójt podał, że Gmina Osie terminowo otrzymała listę dzieci, którym ma obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Podał, że 
wszystkie dzieci zostały w Gminie przyjęte do przedszkoli. 

Liczba dzieci korzystających w 2018 r. z wychowania przedszkolnego stanowiąca 
podstawę do obliczenia kwoty należnej dotacji wynosiła 114. Gmina dokonała 
weryfikacji liczby dzieci poprzez sprawdzenie danych z SIO wg stanu na 
30 września 2017 r. oraz z arkuszy organizacyjnych szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 5-82) 

W budżecie na 2018 r.11 w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano uzyskać 
147,2 tys. zł dochodu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego: 69,6 tys. zł w ramach rozdziału 
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 77,6 tys. zł w ramach 
rozdziału 80104 – Przedszkola. 

Pismem z 5 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej zwrócił się o weryfikację 
danych w SIO, które miały być wykorzystane do kalkulacji kwoty dotacji celowej na 
2018 r. Gmina terminowo dokonała weryfikacji danych w tym systemie. 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego12 z 27 kwietnia 2018 r. zwiększono plan 
dotacji w rozdziałach 80103, 80104 i 8014913, łącznie do wysokości 156,2 tys. zł, 
odpowiednio do 76,7 tys. zł; 75,3 tys. zł i 4,1 tys. zł. 

                                                           
7 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. 
8 W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osie publicznych przedszkoli. 
9 Szkoła filialna szkoły podstawowej w Wierzchach. 
10 Dalej „SIO”. 
11 Uchwała Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na rok 2018. 
12 Dalej „Wojewoda”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zaktualizowane wielkości zostały ujęte w uchwale Rady Gminy z 6 marca 2018 r.14 

Zarówno w uchwalonym budżecie na 2018 r., jak i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Osie na lata 2018-202315 wskazano taką samą kwotę uzyskanych 
dotacji celowych na zadania bieżące - 6 733,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 7-15, 83-97, 130-134)  

Środki z dotacji Gmina otrzymała w terminach określonych w art. 53 ust 9 ustawy  
z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych16. Pierwsza transza 
(52,1 tys. zł17) wpłynęła 27 kwietnia 2018 r., natomiast kolejne (po 13 tys. zł) do  
15 dnia każdego miesiąca. 

 (akta kontroli str. 5-77, 101-129) 

Otrzymane środki Gmina przekazywała jednostkom, dla których była organem 
prowadzącym, niezwłocznie i w kwotach wskazanych w zapotrzebowaniach. 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ufzo, środki z dotacji zostały wykorzystane wyłącznie na 
wydatki bieżące. W ramach rozdziału 80103 wydatkowano 76,7 tys. zł, w ramach 
rozdziału 80104 75,3 tys. zł, a w rozdziale 80149 4,1 tys. zł. Łącznie na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina wydatkowała 1 581,6 tys. zł, 
z czego kwota dotacji celowej stanowiła 9,8%. 

(akta kontroli str. 5-77, 101-129, 317) 

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego została wykorzystana w całości, a następnie rzetelnie  
i terminowo rozliczona. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji przekazano do 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 24 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 56-61, 98-100) 

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

Wniosek o dofinansowanie zadań w ramach Programu został złożony przez Gminę 
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 15 września 2017 r. 
Wniosek zawierał informacje wymagane § 5 ust. 2 obowiązującego wówczas 
rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub 
remonty dróg powiatowych i gminnych18. Przedmiotem wniosku była dotacja 
w kwocie 1 750 tys. zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Osie 
– Miedzno”. Planowano m.in.: poszerzenie nawierzchni bitumicznej wraz ze 
wzmocnieniem, wybudowanie wyspy kanalizującej ruch (stanowiącej azyl dla 
pieszych - szer. 2,0 m), wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 
1,0 m, budowę chodnika na odcinku 2 336 mb. 

(akta kontroli str. 135-146, 295) 

Pismem z 15 marca 2018 r. Wojewoda poinformował Wójta o zakwalifikowaniu 
wniosku o dofinansowanie Zadania. W efekcie 9 maja 2018 r. Wojewoda i Wójt  
 

                                                                                                                                                    
13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego. 
14 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na rok 2018. 
15 Uchwała Nr XXV/187/17 Rady Gminy Osie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018-2023. 
16 Dz. U. poz. 2203, ze zm., dalej „ufzo”. 
17 Łącznie w ramach trzech rozdziałów. 
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm., dalej „rozporządzenie z 27 marca 2009 r.” 

Opis stanu 
faktycznego 
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podpisali umowę o dofinansowanie Zadania środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa19. Zakres umowy spełniał wymogi określone w § 8 rozporządzenia  
z 27 marca 2009 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy dotacji, 24 maja 2018 r. na rachunek 
Gminy wpłynęło 875 tys. zł, tj. 50% kwoty dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 147-148, 168-172)  

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, 19 lutego 2018 r. Wójt podpisał  
z Firmą Handlowo-Usługową „Kic-Trans” z Drzycimia umowę nr 4/D/2018 na 
realizację Zadania20. Aneksem nr 1 do Umowy z wykonawcą przesunięto termin 
zakończenia realizacji Zadania na 30 września 2018 r.21 Wartość umowy została 
określona zgodnie z ofertą wykonawcy, tj. 3 962,3 tys. zł. Odpowiednia zmiana 
planu finansowego, zwiększenie środków do 4 000 tys. zł w dziale 600 – Transport 
i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, nastąpiła 6 lutego 2018 r.22 

Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, 
przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych23. Zamawiający prawidłowo określił rodzaj 
zamówienia publicznego; pomimo braku takiego obowiązku, powołano komisję 
przetargową; zamawiający wyznaczył prawidłowy termin składania ofert; ogłoszenie 
o zamówieniu spełniało wymogi, o których stanowi art. 41 ustawy PZP.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia spełniała wymogi art. 36 ustawy 
PZP; zamawiający żądał od potencjalnych wykonawców wniesienia wadium oraz 
prawidłowo określił kryteria oceny ofert; niezwłocznie po otwarciu ofert 
zamieszczono na stronie internetowej informację podaną bezpośrednio przed 
otwarciem oraz podczas otwarcia ofert; wykonawca wniósł w odpowiednim terminie  
i kwocie oraz na odpowiedni okres zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP. 

(dowód: akta kontroli str. 149-167, 173-174, 195-294, 296-298, 318-331, 347-350)  

W związku z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy z wykonawcą, 26 listopada 
2018 r. Gmina zawnioskowała do Wojewody o wypłatę pozostałej części dotacji, 
załączając fakturę wystawioną przez wykonawcę24 oraz potwierdzenie zapłaty tej 
faktury25. Druga część dotacji w wysokości 875 tys. zł wpłynęła na rachunek Gminy 
17 grudnia 2018 r.  

W dniu 27 stycznia 2019 r. Gmina przesłała sprawozdanie końcowe z wykorzystania 
dotacji, czym spełniono wymóg określony w § 6 ust. 1 umowy dotacji i w § 10 
rozporządzenia z 27 marca 2009 r. Sprawozdanie zawierało m.in. szczegółowy opis 
zadania, termin jego wykonania, wysokość dotacji, tryb płatności i termin 
wykorzystania dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 175-194)  

W wyniku wykonanych robót budowlanych przebudowano drogę na odcinku 
3 430 mb. Poszerzono nawierzchnię bitumiczną wraz ze wzmocnieniem do 
szerokości 5 m na przeważającym odcinku. W ramach zadania wybudowano wyspę 
kanalizującą ruch (azyl dla pieszych) na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1213C. 
Wykonano obustronne pobocza z kruszywa o łącznej długości 2 850 mb. W ramach 
inwestycji wybudowano chodnik na odcinku 2 336 mb. Na odcinku 317 mb  

                                                           
19 Dalej „Umowa dotacji”. 
20 Dalej „Umowa z wykonawcą”. 
21 Pierwotny termin zakładał realizację do 31 lipca 2018 r. 
22 Uchwała nr XXVI/195/18 Rady Gminy Osie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 
rok 2018. 
23 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. dalej „ustawa PZP”. 
24 Z 19 października 2018 r. 
25 Z 26 października 2018 r. 
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w obrębie miejscowości Osie wykonano kanalizację deszczową. W celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano oznakowanie 
poziome grubowarstwowe i nowe znaki pionowe oraz zamontowano punktowe 
elementy odblaskowe. W miejscowości Miedzno powstały dwa przejścia dla 
pieszych wyposażone w aktywne znaki D-6 z zasilaniem solarnym. W ramach 
inwestycji wykonano remont skrzyżowań z drogami gminnymi nr 030108C, 
030102C, 030111C i 030109C. Powyższe efekty rzeczowe realizacji Zadania 
odpowiadały lub były wyższe od parametrów zakładanych we wniosku  
o dofinasowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 186-188)  

Protokołami konieczności z 30 sierpnia i 21 września 2018 r., na bazie wpisu 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, stwierdzono konieczność rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy celem wykonania nowej konstrukcji i osiągnięcia 
pożądanych nośności. Zakres prac dodatkowych obejmował branżę drogową 
i wodno-kanalizacyjną. Wartość prac została wyceniona na 327,9 tys. zł, z tego 
43,4 tys. zł na prace wodno-kanalizacyjne i 284,5 tys. zł w ramach branży drogowej. 
Zmiana umowy nastąpiła na podstawie § 18 pkt. 626 Umowy z Wykonawcą, nie 
zachowano jednak jej formy pisemnej, co przedstawiono dalej w sekcji „ustalone 
nieprawidłowości”. Zapisy § 18 pkt. 6 umowy z wykonawcą były tożsame z art. 144 
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wartość prac dodatkowych stanowiła 8,3% wartości 
Umowy z wykonawcą. Na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych, 
kosztorysu powykonawczego oraz faktury Wykonawcy z 7 grudnia 2018 r., 
17 grudnia 2018 r. zapłacono za wykonane roboty dodatkowe. Zmiana planu 
finansowego w tym zakresie: zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 
60016 nastąpiła uchwałą nr XXXII/233/18 Rady Gminy Osie z 2 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 299-316, 318-338)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Brak zachowania pisemnej formy zmiany Umowy z wykonawcą oraz brak 
opublikowania ogłoszenia o zmianie umowy. 

a) Protokołem konieczności z 30 sierpnia 2018 r. stwierdzono konieczność 
wykonania robót zamiennych w ramach Zadania w łącznej wysokości 327,9 tys. zł. 
Dla tej zmiany nie sporządzono aneksu do Umowy. Zgodnie z § 20 ust. 2 Umowy  
z wykonawcą, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Taką formę zastosowano w przypadku zmiany terminu 
wykonania zadania – aneks nr 1 z 29 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 174, 301-303, 332-336)  

Wójt wyjaśnił, że zamawiający w umowie z wykonawcą dopuścił możliwość 
dokonania zmian w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych 
przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 
Zgodnie z umową łączna wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości 
Umowy. Podstawą rozliczenia był ostateczny kosztorys powykonawczy oraz 
protokół odbioru końcowego robót stanowiące załączniki do finalnego rozliczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 341-345)  
                                                           
26 Przewiduje się możliwość dokonania zmiany w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót 
budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może 
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 2) zmiana wykonawcy 
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu 
Umowy określonej w § 8 ust. 1. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK wskazuje, że oprócz § 20 Umowy z Wykonawcą, zachowania formy pisemnej 
umów (a zatem i ich zmian) wymaga art. 139 ust. 2 ustawy PZP. 

b) Skutkiem braku sporządzenia aneksu do Umowy z Wykonawcą było zaniechanie 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie Umowy  
z wykonawcą, do czego Zamawiający był zobowiązany na podstawie art. 144 ust. 1c 
w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 

Wójt podał, że do 18 marca 2019 r. zmiana taka nie została opublikowana przez 
niedopatrzenie pracownika odpowiedzialnego za przetarg. Zaniedbanie tej 
czynności nie miało wpływu na wynik postępowania przetargowego lub realizację 
Zadania. Niedopatrzenie to zostało zauważone w wyniku kontroli NIK i w związku  
z powyższym 19 marca 2019 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy pod numerem 560052717-N-2019. 

(dowód: akta kontroli str. 351-353)  

2. Niedostosowanie istniejącego oznakowania do Projektu Organizacji 
Ruchu27. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin drogi wykonanej w ramach Zadania 
stwierdzono: 

a) na początku drogi po prawej stronie (kierunek Osie – Miedzno) brak znaku D-1 - 
Pierwszeństwo przejazdu. Taki znak figuruje w POR; 

b) po prawej stronie (km 0,295) znak D-1 - Pierwszeństwo przejazdu. W POR taki 
znak nie figuruje; 

c) brak znaku D-1 Pierwszeństwo przejazdu, za przejściem dla pieszych (km 0,33). 
Taki znak figuruje w POR; 

d) za znakiem A-4 - Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo, znajduje się znak  
B-33 Ograniczenie prędkości, którego nie ma w POR; 

e) w miejscowości Miedzno nie zostały zlokalizowane 2 z 4 przejść dla pieszych, 
które przewidziano w POR. Ponadto, względem POR, w innym miejscu 
zlokalizowano zatokę autobusową, a ciąg pieszo rowerowy miał odmienny 
przebieg. 

 (dowód: akta kontroli str. 339-340)  

Powyższe rozbieżności wskazują na niewystarczający nadzór nad odbiorem 
wykonanej inwestycji. 

Wójt podał, że nie ujęte w POR lub nowe znaki drogowe i inne elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wprowadzone na podstawie analizy uwag 
zgłaszanych przez mieszkańców wsi Osie i Miedzno w trakcie budowy drogi. 
Decyzje podejmował na bieżąco w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  
i kierownikiem robót. Poszczególne zmiany nie zostały odnotowane w dzienniku 
budowy i nie sporządzono z nich oddzielnych protokołów. Z uwagi na kontynuację 
ciągu pieszo-rowerowego lewą stroną drogi i przeniesienie lokalizacji zatoki 
autobusowej do centrum wsi, a także brak chodnika po prawej stronie drogi, 
uzasadniona była rezygnacja z wyznaczenia dwóch przejść dla pieszych na 
początku wsi Miedzno. Kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego jedną stroną drogi 
poprawiła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo również na prośbę 
mieszkańców wprowadzono ograniczenie prędkości pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 341-345)  

W toku kontroli NIK Wójt 19 lutego 2019 r. zlecił dokonanie zmian w organizacji 
ruchu do odrębnego opracowania i zgłoszenia do zatwierdzenia w Starostwie 
Powiatowym w Świeciu. Planowany termin zakończenia prac i zatwierdzenia POR 
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uwzględniającego zmiany na drodze Osie – Miedzno przewidywany był do końca 
marca 2019 r. 

VI. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzanie pisemnych 
aneksów umów zawartych w wyniku postępowań o zamówienia publiczne,  
w przypadkach określonych w ustawie PZP. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,             marca 2019 r. 

 

 

 

  Najwyższa Izba Kontroli 
  Delegatura w Bydgoszczy 
 Kontroler  p.o. Dyrektor 
 Artur Gackowski Barbara Antkiewicz 
 Gł. specjalista k.p 
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