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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 

w Rzeczenicy (dalej „Urząd”). Przedmiotem kontroli była realizacja funkcjonowania kontroli 

zarządczej. 

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

podpisanym w dniu  30 listopada 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NIK pozytywnie z zastrzeŜeniami ocenia działalność Komisji Rewizyjnej w zakresie 

objętym kontrolą. 

1. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o zasady i procedury określone przez Radę Gminy 

w Statucie Gminy Rzeczenica (Statut) oraz na podstawie rocznych planów pracy 

zatwierdzanych przez Radę Gminy:  

a) opracowując plany pracy kierowano się propozycjami zgłaszanymi na posiedzeniach 

Komisji  oraz Rady Gminy;  

b) wszystkie kontrole przeprowadzone zostały w siedzibie Urzędu, na podstawie 

sprawozdań przygotowanych przez Urząd i przedstawicieli jednostek kontrolowanych;   

c) w latach 2008-2009 (I półrocze) ogółem przeprowadzono 12 zaplanowanych kontroli, 

z czego w 2 przypadkach, z powodu natłoku prac, kontrole zostały przeprowadzone 

niezgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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2. Spośród 13 wniosków Komisji Rewizyjnej, 4 nie zostały zrealizowane. Stwierdzono przy 

tym brak regulacji w zakresie funkcjonowania systemu monitorowania realizacji 

wniosków pokontrolnych formułowanych przez Komisję Rewizyjną. 

3. Przeprowadzając kontrole Komisja Rewizyjna nie w pełni przestrzegała zasad i trybu 

działania Komisji określonych w Statucie: 

a) wykonywane kontrole nie zapewniały w pełni, rzetelnego ustalenia stanu faktycznego 

w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu oraz rzetelnej oceny, co wymagane 

było § 95 Statutu. W sytuacji formułowania wniosków pokontrolnych w Ŝadnym 

z protokołów z przeprowadzonych kontroli nie wykazano nieprawidłowości 

uzasadniających wydanie stosownych zaleceń; 

b)  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie wydawał pisemnych upowaŜnień do kontroli, 

o których mowa w § 96 Statutu, określających wyszczególnienie kontrolowanego 

podmiotu, zakresu kontroli oraz osób wydelegowanych do przeprowadzenia  kontroli; 

c) protokoły Komisji Rewizyjnej nie zawierały wszystkich elementów określonych w § 100 

Statutu, tj. nie imion i nazwisk kierowników kontrolowanych podmiotów oraz dat 

i miejsc podpisania protokołu.  

4. W okresie objętym kontrolą informacje o kontrolach Komisji Rewizyjnej nie były 

umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 

pkt 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 1. Jeszcze 

w trakcie kontroli NIK wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej zostały opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) przestrzeganie harmonogramów kontroli Komisji Rewizyjnej, określonych w planach 

pracy zatwierdzanych przez Radę  Gminy, 

2) stosowanie w pełnym zakresie zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej 

określonych w Statucie Gminy. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Radzie Gminy przysługuje prawo zgłoszenia na 

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

ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 

                                                 
1 Dz. U. Nr 112, poz. 1198 
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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 

wniosków, 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. 

 
 
 

 


