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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 

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

zarządczej w Urzędzie Gminy Luzino. 

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

podpisanym w dniu 3 grudnia 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) Działalność Komisji Rewizyjnej została określona w Statucie Gminy („Statut”), 

w którym wskazano zasady i procedury jej pracy. Przedmiotem regulacji były: 

organizacja, zasady i tryb kontroli, wymogi w zakresie sporządzania protokołu kontroli 

oraz planów pracy i sprawozdań z działalności Komisji. 

2) Komisja Rewizyjna działała na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzanych przez 

Radę Gminy. W latach 2008-2009 (I półrocze) przeprowadzono 20 kontroli. 

Priorytetowym zadaniem Komisji było prowadzenie kontroli wykonania budŜetu Gminy. 

Do planu pracy przyjmowano równieŜ obszary, które nie były wcześniej kontrolowane 

jak równieŜ tematy wynikające z analizy obszarów poddanych kontroli w latach 

ubiegłych.  
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Pomimo ogólnego zachowania wymogu planowania działań kontrolnych Komisji 

Rewizyjnej stwierdzono nieprzestrzeganie przyjętych harmonogramów pracy. 

Stwierdzono, Ŝe realizując ww. plany w 4 przypadkach (21% ogółu) kontrole 

prowadzono w innych niŜ zaplanowano miesiącach, a w jednym przypadku prowadzono 

kontrolę w temacie, który nie został wprowadzony do planu pracy na 2008r. (kontrola ta 

planowana była do realizacji w 2007r.) Nie dopełniono przy tym wynikającego z §46 

ust.4 Statutu obowiązku, zgodnie z którym w przypadku prowadzenia kontroli 

w zakresach i terminach nieprzewidzianych w planie pracy naleŜało otrzymać zgodę 

Rady Gminy. Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia członków Komisji za 

posiedzenia, w czasie których prowadzono czynności kontrolne bez ww. zgody Rady 

Gminy wyniosła łącznie 6,7 tys. zł. 

3) Komisja Rewizyjna nie w pełni przestrzegała zasad i trybu jej działania określonych 

w Statucie w zakresie sposobu dokumentowania podejmowanych czynności kontrolnych. 

W 14 przypadkach protokoły kontroli nie zawierały wszystkich elementów wymaganych 

§55 Statutu. W szczególności w protokołach nie opisywano stanu faktycznego (zapisy 

w protokołach wskazywały głównie na czynności jakie prowadziła Komisja), nie 

przytaczano wyjaśnień składanych w trakcie kontroli, czy teŜ wymieniano dokumentację 

do której nie odnoszono się w treści protokołu. 

4) Niespójny był tryb rozpatrywania skarg. Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 

ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności  

Wójta Gminy jest Rada Gminy. W 2008 r. do Komisji Rewizyjnej wpłynęły m.in. 

3 skargi mieszkańców Gminy. W 2 przypadkach stanowisko w sprawie ich rozpatrzenia 

zajęła Rada Gminy w formie uchwały. Natomiast w jednym przypadku skarŜąca 

otrzymała odpowiedź w formie pisma od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a nie 

w formie uchwały Rady Gminy.  

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

mechanizmów kontrolnych (rozwiązań organizacyjnych) zapewniających: 

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.  
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3) Przyjęcie i stosowanie jednolitej zasady regulującej sposób rozpatrywania skarg 

składanych przez mieszkańców 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. 

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. 

 


