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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 Miasta 

i Gminy Pelplin (dalej „Urząd”). Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie kontroli 

zarządczej. 

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

podpisanym w dniu 18 stycznia 2010 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 w regulaminie 

z 2003 r. nadanym przez Radę Gminy w Statucie Gminy Pelplin, zwanym w dalszej treści 

„Regulaminem Komisji Rewizyjnej” oraz na podstawie rocznych planów pracy 

zatwierdzanych przez Radę Gminy.  

a) opracowując plany pracy kierowano się wynikami kontroli zewnętrznych 

i wewnętrznych oraz skargami i wnioskami mieszkańców. Efektem prac Komisji 

w 2008 r. było sformułowanie 2 wniosków pokontrolnych, które zostały 

zrealizowane, 

b) kaŜdorazowo kontrolowane jednostki informowane były o planowanej kontroli 

poprzez publikację planu pracy Komisji na początku roku kalendarzowego oraz na 

piśmie kilkanaście dni przed rozpoczęciem kontroli, 
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c) w związku z prowadzonymi kontrolami organizowane były spotkania otwierające, 

a na zakończenie kontroli spotkania zamykające, których celem było zgłoszenie 

uwag przez kierowników kontrolowanych jednostek.  

2) Stwierdzono niepełną realizację planów kontroli Komisji Rewizyjnej. W latach 2008-

2009 (I półrocze) ogółem przeprowadzono 3 (w tym jedna w 2009 r. jeszcze w toku) 

spośród 5 zaplanowanych kontroli. W planie pracy na 2008 r. załoŜono wykonanie 

czterech kontroli a wykonano tylko dwie. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli 

wynikało z ograniczonych moŜliwości czasowych Komisji w stosunku do ilości 

zaplanowanych zadań. 

3) Przeprowadzając kontrole Komisja Rewizyjna nie przestrzegała niektórych wymogów 

określonych w Regulaminie. Wprawdzie z obu zakończonych w 2008 r. kontroli 

sporządzany został protokół, przyjęty większością głosów przez członków Komisji 

Rewizyjnej, a protokoły przygotowano terminowo, to jednak nie zawierały one 

wszystkich elementów określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu. Brakowało w nich wykazu 

załączników, uchwały Komisji o przyjęciu protokołu i potwierdzenia doręczenia jej 

podmiotowi kontrolowanemu, Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi oraz wystąpień 

pokontrolnych.  

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

1) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych (rozwiązań organizacyjnych) 

ograniczających ryzyko: 

a) niepełnej realizacji planów pracy Komisji Rewizyjnej, 

b) niezawierania w protokołach kontroli wszystkich wymaganych Regulaminem Komisji 

Rewizyjnej elementów. 

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 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. 
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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. 

 
 


