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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/13/003 Wykonywanie przez gminy województwa lubelskiego zadań dotyczących 
ochrony zwierząt. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler 1. Antoni Kasowicz, główny specjalista k. p., upowaŜnienie do kontroli nr 83746 z dnia 
25.01.2013 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Skierbieszów, ul. Rynek 1, 22 – 420 Skierbieszów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mieczysław Bartoń, Wójt Gminy  

(dowód:  akta kontroli str. 3.) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie w latach 2011–2013 (do dnia zakończenia kontroli). 
 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− nieprzedłoŜeniu przez Wójta Radzie Gminy projektu uchwały określającej 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami i prowadzenia schronisk, 

− nieterminowym przedłoŜeniu przez Wójta Radzie Gminy projektu uchwały           
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierbieszów na 2012 r.”,   

− nieprzedłoŜeniu nowego projektu uchwały dot. „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (…) na 2012 r.” po uchyleniu 
tego aktu przez Wojewodę Lubelskiego,  

− bezpodstawnym skróceniu przez Wójta ustawowego terminu przedstawienia 
opinii do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt (…) na 2013 r.” przez uprawnione podmioty, 

− zlecaniu odławiania bezdomnych zwierząt bez wymaganej uchwały Rady Gminy   
w sprawie ich wyłapywania oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.  
 

Podkreślenia wymaga przeprowadzenie w 2011 r. interwencyjnego odłowu dwóch 
bezdomnych psów, którym zapewniono opiekę weterynaryjną oraz miejsce 
w schronisku.  

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki nad zwierzętami w gminie. Regulacje prawne 
(przepisy prawa miejscowego, uchwały rad gmin, zezwolenia) 
odnoszące się do ochrony zwierząt. 

1.1. Rada Gminy Skierbieszów od 2011 r. nie podejmowała uchwał określających 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami i prowadzenia schronisk. Wójt Gminy nie przedłoŜył Radzie projektów 
uchwał w tym zakresie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.      
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2, rada gminy powinna określić,            
w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie takiego zezwolenia.  

W wyjaśnieniu Wójt stwierdził, Ŝe nie występował z projektem uchwały w tej sprawie 
z uwagi na brak zainteresowania podmiotów zajmujących się ochroną przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzeniem schroniska na terenie gminy 
Skierbieszów. 

1.2. W kontrolowanym okresie Wójt Gminy nie wydawał zezwoleń na prowadzenie 
przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz nie zawierał 
porozumień z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt.  

1.3. W 2011 r. Rada Gminy nie uchwaliła programu zapobiegania bezdomności 
zwierząt (zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt3, w brzmieniu przed 1 stycznia 2012 r., uchwalenie 
ww. programu było wymogiem fakultatywnym).  

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Skierbieszów w 2012 r.” uchwalony został przez Radę 
Gminy 29 maja 2012 r. (Uchwała Nr XI/95/12), tj. 59 dni po terminie określonym        
w art. 11a ust. 1 wymienionej ustawy. 

Wojewoda Lubelski w ramach nadzoru stwierdził niewaŜność ww. uchwały 
w podjętym rozstrzygnięciu nadzorczym (nr NK-II4131.219.2012.Z z dnia 4 lipca 
2012 r.). W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdził, Ŝe zapisy uchwały nie 
wypełniały dyspozycji ustawodawcy, poniewaŜ nie wskazywały:   

- adresu schroniska, do którego będą przekazywane bezdomne zwierzęta   
(§ 3 pkt 1.), 

- adresu gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich (§ 9 pkt 1). 

Po otrzymaniu w dniu 9 lipca 2012 r. rozstrzygnięcia nadzorczego, Wójt Gminy do 
końca 2012 r., nie podjął działań zmierzających do ponownego przedłoŜenia Radzie 
Gminy projektu uchwały uwzgledniającej zapisy wynikające z rozstrzygnięcia. 

W wyjaśnieniu Wójt Gminy stwierdził, iŜ powodem niedotrzymania ustawowego 
terminu uchwalenia w 2012 r. programu ochrony zwierząt był brak zawartej umowy 
ze Schroniskiem dla psów w Zamościu. Natomiast po otrzymaniu rozstrzygnięcia 
nadzorczego nie występował do Rady Gminy z nowym projektem uchwały w tej 
sprawie ze względu na odmowę podpisania umowy przez schronisko. 

                                                      
2 j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 

3  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, ze zm.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 1 i 7 ustawy o ochronie zwierząt, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności obejmuje: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz wskazanie 
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Gmina Skierbieszów w dniu 7 grudnia 2012 r. zawarła umowę nr 1/2012 
z Miastem Zamość w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki przez 
Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu. W dokumentach Urzędu Gminy 
znajduje się równieŜ oświadczenie osoby fizycznej zam. w Skierbieszowie �z dnia 22 
stycznia 2013 r., która zobowiązała się do czasowego przetrzymywania zwierząt 
gospodarskich.  

W dniu 29 stycznia 2013 r., tj. w terminie określonym w art. 11a ust. 1 wymienionej 
ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skierbieszów w 2013 roku”. Planowano w nim realizację zadań określonych             
w art. 11a ust. 1 – 5 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt tj.:  

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161), a w przypadku braku 
miejsc w schronisku – zakup karmy dla gospodarstwa, które tymczasowo przygarnie 
bezdomnego psa, 

- opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie, zapewnienie wody 
pitnej w miejscach ich przebywania, a takŜe zapewnienie schronienia w okresie 
zimowym, 

- interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez pracownika schroniska 
przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu oraz umieszczanie odłowionych zwierząt        
w schronisku,  

- wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku (zabiegi 
mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii po okresie 14 dni od 
daty umieszczenia zwierząt w schronisku), 

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie 
ogłoszeń o adopcji na tablicy oraz stronie internetowej Urzędu (koszty szczepienia   
i  sterylizacji adoptowanych zwierząt będzie ponosiła Gmina),  

- usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii w schronisku lub lecznicy na 
koszt Gminy,  

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim (wskazano adres 
gospodarstwa rolnego realizującego to zadanie), 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt (zadanie realizować będzie Lecznica dla Zwierząt 
w Skierbieszowie),  

Program przewidywał równieŜ prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt poprzez rozdawane ulotek w sklepach, 
szkołach, urzędach i sołectwach oraz organizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieŜy 
z terenu Gminy przy współudziale towarzystwa opieki nad zwierzętami. Nie zawierał 
planu znakowania zwierząt (zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jest 
to zadanie fakultatywne). W Programie, nie wszystkie zadania określono w sposób 
konkretny m. in.: nie wskazano, kto będzie opiekował się kotami wolno Ŝyjącymi 
oraz kto będzie odpowiedzialny za ich dokarmianie. Na realizację programu 
zabezpieczono środki w budŜecie Gminy w kwocie 10.000 zł.  

W wyjaśnieniu Wójt stwierdził, iŜ w gminie nie występuje problem wolno Ŝyjących 
kotów i nie był zgłaszany przez sołtysów, radnych czy mieszkańców. W przypadku 
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zgłoszenia tego problemu będą podjęte działania w zakresie dokarmiania przez 
wyznaczona osobę. 

Zgodnie z wymogami art. 11a ust. 7 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, projekt 
„Programu (…) na 2012 r.” Wójt Gminy przekazał w dniu 22 lutego 2012 r. do 
zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zamościu, kołom łowieckim 
nr 58 i 60 w Zamościu oraz nr 13 i 80 w Lublinie. Podmioty te nie wydały opinii 
w ustawowym terminie 21 dni, co uznano za akceptację przesłanego projektu. 
Natomiast projekt „Programu (…) na 2013 r.” przekazano w dniu 14 stycznia 2013 r. 
do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zamościu; Zarządowi 
Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Kołu Łowieckiemu nr 13 
w Lublinie, Stowarzyszeniu Abrakadabra w Zamościu. Podmioty te nie przekazały 
opinii do projektu Programu. Przedkładając w dniu 29 stycznia 2013 r. projekt 
Programu na 2013 r. Radzie Gminy, Wójt skrócił do 14 dni ustawowy termin 
wydania opinii o projekcie przez wym. podmioty, co było niezgodne z ww. art. 11a 
ust 8 ustawy o ochronie zwierząt. 

(dowód:  akta kontroli str. 4 – 8, 9 – 11, 2 – 13, 14, 15 – 16, 17, 18 – 21, 22 – 30) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- brak uchwały Rady Gminy określającej wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk,          
co było niezgodne z art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości                  
i porządku w gminach, 

- nieuchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt (…) na 2012 r.”, do czego obligowały przepisy art. 11a ust. 1 
ustawy o ochronie zwierząt,  

- skrócenie do 14 dni ustawowego terminu przedstawienia opinii do projektu 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez uprawnione podmioty, co było 
niezgodne z art. 11a ust 8 ww. ustawy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie4 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Wykonywanie zadań gminy w zakresie zapobiegania 
bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi. 

2.1. W 2012 r. Gmina sfinansowała sterylizację trzech psów. Zabiegu dokonał lek. 

wet. R. F. - Gabinet Weterynaryjny w Skierbieszowie. 

Dokonanie sterylizacji jak wyjaśnił Wójt, zlecił (ustnie) inspektor ds. ochrony 
środowiska Urzędu Gminy, gdyŜ była warunkiem przyjęcia ich do adopcji przez 
nowego właściciela. O dokonanie sterylizacji i przekazanie ich nowym właścicielom 
lub zabranie psów do schroniska zwrócili się telefonicznie dotychczasowi 
właściciele. 

2.2. Gmina w kontrolowanym okresie nie przeprowadzała rejestracji i znakowania 
psów, nie podejmowała działalności informacyjno-popularyzatorskiej mającej na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt. 

                                                      
4 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyjaśnieniu Wójt stwierdził, iŜ nie przeprowadzano rejestracji i znakowania psów 
gdyŜ przedstawiciele mieszkańców (radni, sołtysi) nie zgłaszali konieczności 
rejestracji psów gdyŜ na terenie Gminy nie występuje problem wypuszczania psów 
poza obręb gospodarstwa. Natomiast w zakresie działalność informacyjno-
popularyzatorskiej, problem zapobiegania bezdomności zwierząt poruszano na 
zebraniach sołtysów.  

2.3. W badanym okresie wyłapywanie zwierząt bezdomnych miało charakter 
interwencyjny. Na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców, w 2011 r. odłowiono dwa 
psy w miejscowości Wysokie II i Sady. Wyłapania dokonał P. Ł. Usługi Sanitarno-
Porządkowe Zamość, przekazując zwierzęta do schroniska prowadzonego przez 
Ogród Zoologiczny w Zamościu (faktura nr 45/11 z dnia 30.04.2011 r. za odłowienie              
i  faktura nr 24/11/11 z dnia 30.04.2011 r. za przyjęcie psów). Psy zostały zbadane 
przez lek. wet. P. K. Gabinet Weterynaryjny w Zamościu (faktura nr 35/2011 z dnia 
30.04.2011 r.).  

Odławianie bezdomnych zwierząt w 2011 r. naruszało postanowienia art. 11 ust. 3 
ustawy o ochronie zwierząt (przed nowelizacją), według którego wyłapywanie oraz 
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami moŜe się 
odbywać wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu                 
z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upowaŜnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. 

W wyjaśnieniu Wójt Gminy stwierdził, iŜ odłowienie 4 psów w 2010 – 2011 r. miało 
charakter doraźny z uwagi na duŜe ryzyko pogryzienia mieszkańców oraz 
domniemanego zaraŜenia chorobą innych zwierząt. 

                  (dowód:  akta kontroli str. 31 - 48) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- odławianie bezdomnych zwierząt bez wymaganej uchwały Rady Gminy w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu          
z nimi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości5 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się nad 
zwierzętami 

W okresie 2011 – 2013 (do dnia 11 lutego), do Urzędu Gminy nie wpływały skargi, 
wnioski lub informacje dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Nie wystąpiły 
przypadki odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi. Wójt Gminy nie 
wydawał decyzji o odebraniu zwierzęcia właścicielowi. 

Urząd nie posiada informacji o występowaniu przypadków dotyczących trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi dłuŜej niŜ 12 godzin lub trzymania zwierząt na uwięzi 
krótszej niŜ trzy metry. 

              (dowód: akta kontroli str. 49 - 51) 

                                                      
5 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Legalność i gospodarność wydatków.  

Wydatki Gminy na finansowanie zadań związanych z opieką nad zwierzętami 
w latach 2010-2013 (do dnia 11 lutego) przedstawia w tabeli (w zł): 

Wydatki ponoszone na opiekę nad zwierzętami ujmowano w rozdziale 90095 
- Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych. 

Na 2013 r., z planowanej w rozdziale 90095 § 4300 kwoty 65 000 zł., wyodrębniono 
10 000 zł na wydatki związane z opieką nad zwierzętami, zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy nr XVI/141/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. 

W 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 490,10 zł na sfinansowanie wyłapywania 
i pobytu zwierząt w schroniskach; w 2011 r. – 1 018,20 zł, w tym: 742,80 zł na 
wyłapywanie i pobyt zwierząt w schroniskach i 275,40 zł na opiekę nad zwierzętami, 
które uległy wypadkom. Wydatki poniesione w 2012 r. w wysokości 1 277,80 zł. 
przeznaczone zostały na sterylizacje trzech psów (450 zł.) oraz wyłapanie i usługi 
weterynaryjne dzikich zwierząt (827,80 zł.).  

Z zaplanowanej na 2013 r. kwoty 10 000 zł, do czasu zakończenie kontroli              
(11 lutego), nie dokonywano wydatków związanych z opieka zwierząt. 

   (dowód:  akta kontroli str. 52 – 66, 67 - 70) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 działalność 

                                                      
6 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Opis stanu 
faktycznego 

Zakres wydatków 2010 2011 

 

2012 
Plan na 
2013 

Wydatki  

w 2013 r. 
(do 11.02.) 

Wykonywanie zadań w zakresie opieki 
nad zwierzętami, w tym: 

490,10 1 018,20 1 277,80 10 000,00 - 

a) wydatki na zapobieganie bezdomności 
zwierząt (znakowanie, kastracja, 
sterylizacja) 

- - 450,00 

 

- - 

b) na sfinansowanie wyłapywania i 
pobytu zwierząt w schroniskach 

490,10 742,80 827,80 - - 

c) koszty opieki nad zwierzętami, które: - 275,40 - - - 

▪ uległy wypadkom - 275,40 - - - 

▪ odebrano właścicielom na podstawie 
decyzji wójta (art. 7 u.o.z.) 

- - - - - 

d) wydatki na wsparcie akcji 
promujących adopcje zwierząt lub 
słuŜących ochronie praw zwierząt, w 
tym: 

- - - - - 

▪ dotacje dla organizacji zajmujących się 
ochroną zwierząt 

- - - - - 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli7, wnosi o: 

1 PrzedłoŜenie Radzie Gminy projektu uchwały określającej wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

2. Zlecanie odławiania bezdomnych zwierząt wyłącznie podmiotom, którym Gmina 
udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.  

V. 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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia         marca 2013 r. 

  
  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Lublinie 

Kontroler Dyrektor 
Adam Pęzioł Antoni Kasowicz 

Główny specjalista k. p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
7 Dz.U. z 2012 r., poz.82 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


