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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 Urzędzie Gminy Słupsk (dalej: 

„Urząd”). Przedmiotem kontroli była była działalność Urzędu, z uwzględnieniem działań 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Slupsk, w latach 2008−2009 (I półroczu), zwiazana 

z ustanowieniemi i funkcjonowaniem kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego 

w Gminie Słupsk. 

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

w dniu 8 września 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Słupsk (dalej: „Komisja”) w skontrolowanym zakresie. 

Ocena ta wynika z opisanych niŜej ustaleń. 

1. Komisja działała zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz na podstawie półrocznych 

planów pracy zatwierdzanych przez Radę Gminy. W latach 2008-2009 (I półrocze) 

ogółem przeprowadzono 12 kontroli, w tym 2 w zakresie zamówień publicznych. 

2. Rezultatem działań Komisji w 2009 r. było uzupełnienie przez Urząd Gminy procedur 

zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro (zostały opracowane w wyniku 

przeprowadzonej przez Komisję kontroli). 

3. NIK zwraca uwagę, Ŝe: 

a)  choć przy opracowywaniu procedur kontroli określonych w Regulaminie Pracy 

Komisji kierowano się zasadami, wynikającymi z art. 47 ust. 2 ustawy o finansach 
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publicznych1 oraz uwzględniano wyniki wcześniejszych konroli, skargi i sygnały 

mieszkańców, a takŜe doniesieniami medialnymi, to jednak plany pracy nie były 

oparte o udokumentowane działania z wykorzystaniem metodologii analizy ryzyka, 

b) Komisja nie występowała o udostępnienie wyników przeprowadzonych audytów ani 

teŜ ww. wyniki nie były przekazywane Komisji z inicjatywy Wójta bądź audytora. 

 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o 

rozwaŜenie przeprowadzania udokumentowanych analiz ryzyka oraz uwzględnianie 

wyników działalności audytu wewnętrznego przy opracowywaniu planów pracy 

Komisji Rewizyjnej . 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Radzie przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

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

i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK 

oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

                                                 
1 Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm. 


