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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli

Jednostka
kontrolowana

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

Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-330 Sierakowice (dalej:
"Urząd").

Kierownik jednostki Tadeusz Kobiela, Wójt Gminy Sierakowice (dalej: "Wójt"), od 19 czerwca 1990 r.
kontrolowanej (dowód: akta kontroli str. 2-8)

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1.

Jednostka Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku.
przeprowadzająca

kontrolę

Kontroler Andrzej Kaczyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/25/2019 z 18 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny - pod względem legalności, rzetelności
i gospodarności - planowania, wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Sierakowice
(dalej: "Gmina") otrzymanych w 2018 r. z budżetu państwa dotacji celowych
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań
realizowanych w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (dalej: "Program").
Ocenie podlegały w szczególności:
- działania Gminy związane z planowaniem dotacji na zadania w zakresie

wychowania przedszkolnego oraz przygotowaniem wniosku o dotację na zadania
realizowane w ramach Programu,

- wykorzystanie i rozliczenie przez Gminę środków z ww. dotacji, a także uzyskane
w wyniku realizacji zadań, dofinansowanych środkami z ww. dotacji efekty
rzeczowe.

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności działania kontrolne
obejmujące m.in. analizę planowania, wykorzystania i rozliczenia ww. dotacji.
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Urząd jest jednostką budżetową Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje m.in.
zadania określone wart. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2,
w tym w zakresie gminnych dróg i edukacji publicznej.

Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: "ustawa o NIK").
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.
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Opis stanu
faktycznego

IV. Ocena
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 planowanie, wykorzystanie i rozliczenie
przez Gminę otrzymanych w 2018 r.4 z budżetu państwa dotacji celowych
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadania
realizowanego w ramach Programu. Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca
na nieterminowym przekazaniu przez Gminę Wojewodzie Pomorskiemu (dalej:
"Wojewoda") kserokopii zawartych z wykonawcami dofinansowanego zadania,
realizowanego w ramach Programu: umów o roboty budowlane i na świadczenie
usługi nadzoru inwestorskiego, a także aneksu do umowy o roboty budowlane
nie miała wpływu na wykorzystanie dotacji i terminowe rozliczenie zadania.

V. Wyniki kontroli
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego
1. W 2018 r. zadania Gminy wynikające z ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych5, w tym w zakresie wychowania przedszkolnego realizował Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach (dalej: "ZEAS"), będący
jednostką budżetowąGminy.

(dowód: akta kontroli str. 9-26)

Gmina otrzymała od dyrektorów: publicznego przedszkola6 i dwóch publicznych
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne7,

z opóżnieniem od dwóch do czterech dni w stosunku do terminu określonego
w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego8, listę dzieci, które w 2017 r. kończą
5 lat lub mniej, którym miała obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do tych przedszkoli.
Z informacji przekazanej przez Dyrektora ZEAS wynika, że przyczyną ww.
opóżnienia było uznanie przez dyrektorów tych placówek, że wcześniejsze
telefoniczne przekazanie ZEAS ww. danych było wystarczające.

(dowód: akta kontroli str. 29-33, 259-261)

Zdaniem NIK, egzekwowanie terminowego przekazywania informacji określonych
w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w formie pisemnej umożliwi zachowanie należytej
ścieżki audytu i pozwoli na ewentualne dalsze podejmowanie działań przez Gminę·
Weryfikacji danych w zakresie liczby dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego, przekazanych przez dyrektorów przedszkoli i szkół, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne, dokonał ZEAS. W pierwszym etapie
uzgadniano dane z systemu informacji oświatowej (dalej: "SIO") z danymi
wskazanymi przez dyrektorów w "Wykazach szkół i placówek prowadzonych

3 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się
ocenę w formie opisowej.

4 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze dotyczące ustawy
budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). W przypadku konieczności porównania niektórych
danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli mógł obejmować również te lata.

s Ustawa z dnia 27 pażdziemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, ze zm.).
6 Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach.
7 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych: im. ks. Bemarda Sychty w Puzdrowie i im. ks. Anastazego

Sadowskiego w Lisich Jamach.
8 Dz. U. poz. 875. Rozporządzenie obowiązywalo do 31 grudnia 2017 r.
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i dotowanych przez JST", a następnie bezpośrednio z dyrektorami placówek
uzgadniano liczbę dzieci, które powinny być objęte dotacją.

(dowód: akta kontroli str. 259-261)
Gmina zaplanowała w uchwale budżetowej na 2018 r. dochody z tytułu dotacji
na wychowanie przedszkolnew kwocie 908,3 tys. zł (483,6 tys. zł w rozdziale 80103
- Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych i 424,7 tys. zł w rozdziale 80104
- Przedszkola). Kwoty dotacji nie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej.

W trakcie roku, zgodnie z decyzją Wojewody o zwiększeniu dotacji, w uchwale
budżetowej zwiększono dochody z tego tytułu do 983,7 tys. zł (456,2 tys. zł
w rozdziale 801103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
502,8 tys. zł w rozdziale 80104 - Przedszkola, 21,9 tys. zł w rozdziale 80106 - Inne
formy wychowania przedszkolnego oraz 2,7 tys. zł w rozdziale 80149 - Realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego).

(dowód: akta kontroli str. 34-41, 60-66, 72-77, 256)
Gmina przekazała Wojewodzie informację o braku na 30 września 2018 r. dzieci,
którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego w terminie
określonym w § 3 usl. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego9.

(dowód: akta kontroli str. 78-80)
Gmina terminowo i rzetelnie realizowała dyspozycje Ministra Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty w Gdańsku związane z planowaniem dotacji, tj. 22 stycznia
2018 r. dokonała weryfikacji danych zgromadzonych w SIO i przesłała Kuratorium
Oświaty w Gdańsku skorygowane sprawozdania według stanu na 30 września
2017 r. Zweryfikowana na potrzeby podziału dotacji liczba dzieci w wieku poniżej
61at objętych wychowaniem przedszkolnymwyniosła 718.

(dowód: akta kontroli str. 50-59)
2. W 2018 r. Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 983,7 tys. zł. Kwota
dotacji, zgodnie z art. 53 usl. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej (1.370 zł10) i liczby dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy (71811), ustalonej na podstawie
danych z SIO na 30 września 2017 r. Ponieważ średnioroczna liczba takich uczniów
wyniosła 727,33 - otrzymaną dotację wykorzystano w całości na dofinansowanie
wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań w 13 placówkach
publicznych12 i czterech placówkach niepublicznych13z terenu Gminy

(dowód: akta kontroli str. 42-49,270-271)
Gmina otrzymała od Wojewody w 2018 r. środki z tytułu ww. dotacji w kwocie
983,7 tys. zł w siedmiu transzach (pierwszą 16 maja 2018 r., tj. po pięciu dniach

9 Dz. U. z 2017 r. poz. 2425. Rozporządzenieobowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
10 Określonej wart. 109 ust. 1 pkt 9lej ustawy
11 W placówkach publicznych587 dzieci i w placówkach niepublicznych 131 dzieci.
12 Szkoly Podstawowe: im. Jana Pawła II w Gowidlinie, w Jelonku, w Kamienicy Królewskiej, w lyśniewie Sierakowickim,

w Mojuszu, Punkt Przedszkolny przy Szkole podstawowej w Mojuszu, im. ks. Bemarda Suchty w Puzdrowie,
im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, w Tuchlinie,
im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Świalowej w Załakowie, nr 2 w Sierakowicach oraz Samorządowe Przedszkole
w Sierakowicach.

13 Przedszkole Niepubliczne Nibylandia. Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie, Przedszkole w Szopie, Zespół
Szkolno-PrzedszkolnyMała Szkoła w Szopie.
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od ostatecznego ustalenia przez Wojewodę kwoty przyznanej dotacji, a pozostałe-
do piętnastego dnia miesiąca w okresie od lipca do grudnia, tj. z zachowaniem
terminów określonych wart. 53 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

(dowód: akta kontroli str. 27, 81-84)
Badanie terminowości i prawidłowości przekazania przez Gminę placówkom
niepublicznym i publicznym środków na finansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w marcu, czerwcu i wrześniu 2018 r. wykazało, że:
- placówki niepubliczne otrzymywały z Gminy środki w formie dotacji z budżetu

Gminy, na podstawie składanych przez nie miesięcznych informacji o aktualnej
liczbie dzieci. Środki przekazywano w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, zgodnie z zasadami i trybem udzielania i rozliczania tej dotacji,
określonymi w uchwale Rady Gminy14i zarządzeniach Wójta15.Przy wyliczeniu
dotacji na każdego ucznia uwzględniano m.in. wydatki bieżące przedszkola
samorządowego pomniejszone o dochody z tytułu korzystania z wychowania
przedszkolnego oraz wskażnik 75% podstawowej kwoty dotacji;

- lEAS, obsługujący pod względem finansowo-księgowym placówki publiczne
otrzymywał od Gminy środki na realizację ww. zadań na podstawie składanego
zapotrzebowania. Środki z dotacji z budżetu państwa wykorzystano na wydatki
bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) tych placówek.

(dowód: akta kontroli str. 42-49, 97-133, 168-235, 236-255, 272)
Nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków z ww. dotacji sprawował lEAS
poprzez m.in. kontrolę zgodności z planem realizowanych przez palcówki publiczne
wydatków bieżących i weryfikację prawidłowości opisu składanych przez nie
rachunków, weryfikację prawidłowości składanych przez placówki niepubliczne
miesięcznych informacji o liczbie uczniów i analizy złożonych przez nie rozliczeń
dotacji udzielonej z budżetu Gminy.
l wyjaśnień Skarbnika Gminy wynika, że w 2019 r. planowane jest przeprowadzenie
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w jednej z placówek niepublicznych.

(dowód: akta kontroli str. 19-26,236-246)

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina w 2018 r.
wydała 10.240,5 tys. zł, w tym 983,7 tys. zł (9,6%) ze środków dotacji z budżetu
państwa.

(dowód: akta kontroli str.134-167, 272)

Gmina, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
11 stycznia 2019 r. przekazała Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Gdańsku roczne
rozliczenie wykorzystania ww. dotacji, zgodne z wzorem określonym w załączniku
do przedmiotowego rozporządzenia (rozliczenie zawierało informacje o liczbie dzieci
zgodne z danymi w SIO oraz o kwotach dotacji - zgodne z kwotami otrzymaną
i wydatkowaną przez Gminę).

(dowód: akta kontroli str. 134-167)

14 Uchwala nr XXXVIII/491/17 Rady Gminy w Sierakowicach z 28grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego dla których Gmina Sierakowice jest organem rejestrującym.

15 Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr. 11/2018 z 17stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokoŚCi dotacji
udzielanej dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w których
zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2018
z budżetu gminy Sierakowice i nr 45/2018 z 18kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla
niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w których zorganizowano
oddział przedszkolny, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2018z budżetu gminy
Sierakowice.
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2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
realizowanychw ramach Programu

Gmina złożyła 15 września 2017 r. do Wojewody wniosek o dofinansowanie,
w ramach Programu, zadania własnego Gminy, polegającego na przebudowie
i budowie dróg gminnych 152024G i 152087G w gminie Sierakowice. Wniosek
spełniał wymogi określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 marca 2009 L W sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub
remonty dróg powiatowych i gminnych16.Zgodnie z wnioskiem m.in.:
- planowane koszty zadania miały wynieść 3.873,4 tys. zł, a źródłem ich

finansowania miały być w połowie środki własne Gminy i w połowie środki
z dotacji (1.936,7 tys. zł);

- zadanie polegało na budowie i przebudowie dwóch dróg gminnych (nr 152024G
i nr 152087G) w Sierakowicach z budową kanalizacji deszczowej i przebudową
kolidującej towarzyszącej infrastruktury technicznej o długości 3.299 m (w tym
odcinek drogi gminnej 152024G relacji Jelonko-Tuchlino o długości 2.686 m,
budowa fragmentu ul. Kopernika w Sierakowicach o długości 187 m
i przebudowa ul. Kopernika w Sierakowicach o długości 426 m). Zadanie objęło
również budowę przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą (azylem) i budowę
wyspy dzielącej na jezdni z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości;

- zadanie miało zostać zrealizowane w okresie od marca do listopada 2018 L
(dowód: akta kontroli str. 346-356)

Umową z 28 marca 2018 r,17Wojewoda udzielił Gminie dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 1.936,7 tys. zł na dofinansowanie ww. zadania (dalej: umowa
z Wojewodą'). Do umowy 24 sierpnia 2018 r. zawarto aneks, w którym zwiększono
udział środków własnych Gminy na realizację zadania do 2.072,6 tys. zł,
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planu finansowy zadania.

(dowód: akta kontroli stL 277-293)
Analiza prawidłowości wykorzystania przez Gminę środków z ww. dotacji wykazała,
że Gmina zgodnie z umową z Wojewodą:
- zrealizowała zadanie w listopadzie 2018 L, a składające się na nie poszczególne

roboty - w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- przeznaczyła na realizację zadania środki własne w kwocie 2.072,6 tys. zł,
- otrzymała na realizację zadania dotację w kwocie 1.936,7 tys. zł (stanowiącą

43,2% kosztów realizacji zadania),
- wyodrębniła w księgach rachunkowych Urzędu ewidencję księgową środków

otrzymanych z dotacji oraz wydatków poniesionych na realizację zadania,
- złożyła ostateczny wniosek o wypłatę dotacji po dokonaniu odbioru końcowego

zadania,
- przekazała terminowo (15 stycznia 2019 r.) Wojewodzie rozliczenie udzielonej

dotacji i sprawozdanie z wykorzystania dotacji, zgodne z wzorami, stanowiącymi
- odpowiednio - załączniki nr 4 i nr 5 do umowy.

(dowód: akta kontroli str. 273, 381-392, 550-553, 566)
Gmina przekazała Wojewodzie kserokopie zawartych z wykonawcami: umowy
o roboty budowlane, aneksu do umowy o roboty budowlane oraz umowy
na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, po ponad sześciu tygodniach
od upływu terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy z Wojewodą.

(dowód: akta kontroli stL 277-293, 395-438, 558-561)

16 Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm.
17 Nr 8/GIPRGiPID/18.
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Ustalona
nieprawidłowość

Gmina otrzymała środki z dotacji w trzech transzach, po złożeniu do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (dalej: "PUW") - w związku z zakończeniem
kolejnych etapów realizacji zadania - zgodnych z wzorem określonym w załączniku
nr 3 do umowy z Wojewodą wniosków o wypłatę środków i przedstawieniu
wymaganej dokumentacji.

Pomimo, że w dwóch z trzech złożonych wniosków Gmina - niezgodnie
z postanowieniami umowy z Wojewodą - wystąpiła do Wojewody o wypłatę środków
w kwotach wyższych niż wynikające z planu finansowego realizacji zadania18, środki
zostały przez PUW wypłacone Gminie we wnioskowanych kwotach.

(dowód: akta kontroli str. 273, 277-293, 294-345, 381-387)
Z wyjaśnień Wójta i Zastępcy Wójta wynika m.in., że:
- wnioski opiewały na wyższą kwotę od określonej w planie finansowym z uwagi

na dużo szybszy postęp rzeczowo-finansowy robót budowlanych;
- Kierownik Referatu ds. Unii Europejskiej Urzędu pozostawał w stałym kontakcie

mailowym i telefonicznym z urzędnikami PUW odpowiedzialnymi za nadzór nad
prawidłowością realizacji tego zadania, którzy prosili o składanie wniosków
o płatność zgodnie z aktualnym postępem finansowym. W tej sytuacji Gmina
składała wnioski na kwoty odpowiadające 50% kosztów kwalifikowalnych
opłaconych faktur. PUW na podstawie § 4 ust. 3 umowy z Wojewodą mógł
zakwestionować wysokość kwot objętych wnioskami, jednak je zaakceptował.

(dowód: akta kontroli str. 554-557)

Zdaniem NIK zasadnym było wystąpienie przez Gminę do Wojewody, wraz
ze złożonym wnioskiem, o aneksowanie umowy w zakresie zmian w planie
finansowym.
Do zakończenia kontroli NIK, Wojewoda nie przeprowadził w Urzędzie kontroli
prawidłowości realizacji dotowanego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 566)
W wyniku realizacji zadania dofinansowanego dotacją dokonano przebudowy
i budowy dwóch dróg gminnych (z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową
kolidującej towarzyszącej infrastruktury technicznej) o łącznej długości 3.299 m.
Ponadto wybudowano przejście dla pieszych z wyspą dzielącą (tzw. azylem) oraz
wybudowano wyspę dzielącą na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeżdzie
do Sierakowic.

(dowód: akta kontroli str. 388-392)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Gmina przekazała Wojewodzie kserokopie zawartych z wykonawcami zadania:
umów o roboty budowlane i na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, a także
aneksu do umowy o roboty budowlane, po ponad sześciu tygodniach od upływu
terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy z Wojewodą (pięć dni od daty podpisania).
Ww. umowy, podpisane 6 kwietnia 2018 r. przekazano 4 czerwca 2018 r., a aneks,
podpisany 15 października 2018 r. przekazano 7 grudnia 2018 r.
Z wyjaśnień Wójta wynika, że pomimo opóźnień w przekazaniu ww. dokumentów,
pracownicy Referatu ds. Unii Europejskiej Urzędu pozostawali w stałym kontakcie
mailowym i telefonicznym z urzędnikami PUW odpowiedzialnymi za nadzór nad

18 We wnioskach z 18 lipca 2018 r. i 7 grudnia 2018 r. wniesiono o wypłatę środków w kwolach 1.149, 2 tys. zł i 458,8 tys. zł,
wyższych o 935,6 tys. zł i 145,6 tys. zł od przewidzianych w plan finansowy realizacji zadania (odpowiednio: 213,6 tys. zł
i 313,2 tys. zł).
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Wniosek pokontrolny

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosku

prawidłowością realizacji tego zadania, a informacje dotyczące ww. umów i aneksu
przekazywane były do PUW pocztą elektroniczną w kwietniu, maju i czerwcu 2018 r.

W ocenie NIK przekazanie Wojewodzie informacji o zawartych umowach i aneksie
nie zwalniało Gminy od obowiązku przedłożenia Wojewodzie ich kopii w określonym
w umowie terminie.

(dowód: akta kontroli str. 277-293, 393-438, 558-562)

VI. Wniosek
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań
w celu zapewnienia terminowej realizacji wszystkich postanowień umów
o udzielenie dotacji, zawieranych z Wojewodą.

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 Gdańsku. 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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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.
Gdańsk, dnia,lS marca 2019 r.

Kontroler
Andrzej Kaczyński

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

It 4f'
WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

...........J.s~ ....
Tere~~icka
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