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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn 
(„MOPS”, „ośrodek”). 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie („Kierownik MOPS”) 
Marzenna Utko, od 1 kwietnia 2018 r. Poprzednio, tj. od 17 maja 2013 r.  
do 31 marca 2018 r., funkcję tę pełniła Teresa Maria Murawska. 

 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji 
kryzysowej. 

 

Lata 2016 – 2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 14 listopada 
2019 r.). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Wojciech Dąbrowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/111/2019 z 2 września 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
MOPS w kontrolowanym okresie zapewniał schronienie dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży poprzez kierowanie ich do hostelu przy Punkcie 
Interwencji Kryzysowej (dalej: PIK), prowadzonego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie Kętrzynie (dalej: PCPR). Wszystkie osoby, które zwróciły się  
z uzasadnionymi wnioskami do MOPS o udzielenie schronienia, otrzymały je.  
W okresie objętym kontrolą MOPS podejmował czynności w zakresie 
przygotowywania i kompletowania dokumentacji matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży potrzebujących schronienia. W szczególności MOPS przeprowadzał 
rodzinne wywiady środowiskowe z osobami, które potrzebowały pomocy  
w zapewnieniu schronienia. W toku kontroli stwierdzono jednakże, że na stronach 
internetowych MOPS nie podane zostały informacje o kompetencjach i zasadach 
rozpatrywania spraw dotyczących udzielania schronienia matkom z małymi dziećmi  
i kobietom w ciąży. 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W kontrolowanym okresie potrzeba zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie została zdiagnozowana jako istotny 
problem społeczny w mieście Kętrzyn. W szczególności nie została ona 
wyodrębniona jako osobne zagadnienie w opracowanej w 2015 r. przy udziale 
MOPS Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kętrzyn na lata 
2015-20253. Z przeprowadzonej w 2014 r. diagnozy problemów społecznych4 
również nie wynikała potrzeba zapewnienia schronienia dla wymienionej grupy 
osób.  

Burmistrz Kętrzyna podał, że przeprowadzona przez firmę zewnętrzną w 2014 r. 
diagnoza problemów społecznych wykazała, że w mieście Kętrzyn nie występował 
problem braku schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży (brak było 
jakichkolwiek zgłoszeń, aby grupa ta wymagała takiego rodzaju wsparcia). 
Zapewnienie dostępu do schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży 
było realizowane w ramach interwencji kryzysowej i współpracy z PCPR, które 
prowadzi hostel przy PIK (w okresie objętym kontrolą z tego rodzaju wsparcia 
skorzystało pięć rodzin).  

Kierownik MOPS wskazała, że analiza sytuacji społecznej w mieście nie wykazała, 
aby taki problem w Kętrzynie występował. Problem usług dla wymagających 
schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie został również wprost 
podniesiony w rekomendacjach kończących coroczne sprawozdania z działalności 
MOPS. Kierownik MOPS podała, że nie zgłaszano takiego problemu Burmistrzowi 
oraz wojewodzie, gdyż w nielicznych przypadkach PIK działający przy PCPR  
w zupełności zaspokajał potrzeby w zakresie schronienia i wsparcia 
specjalistycznego. Podała również, że w kontrolowanym okresie do MOPS nie 
wpływały skargi w przedmiocie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży.  

Schronienie dla matek (ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży, 
będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, gdy 
istniało zagrożenie zdrowia lub życia, było zabezpieczone w mieście Kętrzyn 
poprzez umieszczanie mieszkańców miasta w hostelu w PIK5. Placówka ta, 
działająca w strukturze PCPR, dysponowała w latach 2016-2019 (do 30 czerwca) 
ośmioma miejscami noclegowymi. Osoby potrzebujące pomocy umieszczano w PIK 
w wyniku zgłoszeń dokonywanych przez Kierownika MOPS. Pobyt w PIK był 
bezpłatny. W latach 2016-2019 (I półrocze) MOPS nie zawarł z PCPR porozumienia 
w zakresie umieszczania w PIK matek z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży. Jak 
wyjaśniła Kierownik MOPS, na przestrzeni lat została wypracowana 
niesformalizowana procedura kierowania do PIK, która była stosowana w praktyce. 
W trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 16 października 2019 r., zostało podpisane 
pomiędzy MOPS, a PCPR porozumienie regulujące zasady dotyczące umieszczania 
osób w PIK. 

                                                      
3 Stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miejskiej Kętrzyn nr XVI/112/2015 z 25 listopada 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Kętrzyn na lata 2015-
2025. 

4 Zawartej w uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXIII/397/14 z 25 marca 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia Koncepcji usług społecznych na rzecz integracji grup wrażliwych ze społecznością  
lokalną miasta Kętrzyn oraz Programu rozwoju usług społecznych w mieście Kętrzyn. 

5 Nie było żadnego przypadku odmowy przyjęcia do domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet  
w ciąży (DMD) wynikającej z negatywnej opinii MOPS. 
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W okresie objętym kontrolą nie kierowano matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży 
do innych placówek, w szczególności do schronisk dla bezdomnych. 

MOPS przekazywał PCPR informacje w zakresie potrzeb dotyczących schronienia 
dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz konsultował zagadnienia związane 
z oszacowaniem rzeczywistych potrzeb dotyczących liczby miejsc dla matek  
z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży oraz braku domu dla takich osób. W tym celu 
m.in. dwukrotnie przedstawiciele MOPS uczestniczyli w spotkaniach, w wyniku 
których ustalono, że istnieje potrzeba powołania domu dla matek z małymi dziećmi  
i kobiet w ciąży. 

 (akta kontroli str.3-48) 

W 2019 r. Powiat Kętrzyński na terenie miasta Kętrzyna prowadził inwestycję 
budowlaną polegającą na budowie domu dla matek z małymi dziećmi, z którego 
usług będą mogli korzystać również mieszkańcy miasta Kętrzyna. Planowane 
zakończenie inwestycji to koniec 2019 r. Jak wyjaśniła Kierownik MOPS, ośrodek 
zamierza korzystać z możliwości umieszczania rodzin potrzebujących pomocy  
w DMD po uprzednim podpisaniu z powiatem kętrzyńskim stosownego 
porozumienia. 

(akta kontroli str.49-55) 

2. W latach 2016-2019 (I półrocze) MOPS skierował do hostelu PIK w celu 
udzielenia schronienia: 

− dwie rodziny (siedem osób, w tym pięcioro dzieci) spośród 2 559 osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przy liczbie mieszkańców 
Kętrzyna wynoszącej 27 732 osoby w 2016 r., 

− dwie rodziny (sześć osób, w tym czworo dzieci) spośród 2 118 osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przy liczbie mieszkańców 
Kętrzyna wynoszącej 27 453 osoby w 2017 r., 

− jedna rodzina (osoba dorosła i jedno dziecko) spośród 2 409 osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przy liczbie mieszkańców 
Kętrzyna wynoszącej 27 390 osób w 2018 r., 

W 2019 r. (do 30 czerwca) MOPS nie skierował do PIK żadnych osób.  

(akta kontroli str. 56-60) 

W przypadku wydania skierowania do PIK, okres rozpatrywania sprawy wynosił od 
jednego do dwóch dni. Wydanie skierowania we wszystkich przypadkach 
poprzedzało przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS, którzy 
przeprowadzili wywiady środowiskowe w skontrolowanych sprawach, posiadali 
kwalifikacje wymagane ustawą o pomocy społecznej (dalej: ups)6.  

Wszystkim wymagającym schronienia matkom z małoletnimi dziećmi zwracającym 
się do MOPS o pomoc, została ona zapewniona. Nie zaistniały przypadki 
pozostawiania wniosków bez rozpoznania lub wycofywania wniosków.  

(akta kontroli str. 56-60, 66-67,111-116, 61,65) 

3. MOPS zamieścił na swojej stronie internetowej wykaz placówek z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego, które udzielają wsparcia potrzebującym,  
w tym matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży (tj. Ośrodek Wsparcia  
i Interwencji Kryzysowej – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży  
w Elblągu oraz Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży  

                                                      
6 Art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.). 
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w Olsztynie). Jak wyjaśniła Kierownik MOPS, posiada wiedzę na temat kosztów 
pobytu w tych jednostkach. 

W MOPS nie zostały wyznaczone komórki organizacyjne oraz pracownicy 
odpowiedzialni za procedowanie w sprawach związanych wyłącznie z wydawaniem 
skierowań do placówek udzielających schronienia. W zakresach czynności 
pracowników socjalnych nie były szczegółowo opisane zadania związane tylko  
z udzielaniem schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Kierownik 
MOPS wyjaśniła, że nie było takiej potrzeby, a przedmiotowe zadania mieszczą się 
w działaniach pracowników socjalnych, związanych m.in: przeprowadzaniem 
wywiadów środowiskowych, planowaniem pomocy, prowadzeniem działań na rzecz 
poprawy funkcjonowania osób i rodzin oraz udzielaniem informacji, wskazówek         
i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom będącym w trudnej 
sytuacji.   

W MOPS zatrudnionych było:  

• W 2016 r. - 17 pracowników zajmujących się m.in. pomocą w udzielaniu 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży (w tym osiem osób na 
stanowiskach starszych specjalistów pracy socjalnej, siedem osób na 
stanowiskach specjalistów pracy socjalnej oraz dwie osoby na stanowiskach 
pracowników socjalnych). 

• W 2017 r. - 17 pracowników zajmujących się m.in. pomocą w udzielaniu 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży (w tym dziewięć osób 
na stanowiskach starszych specjalistów pracy socjalnej oraz osiem na 
stanowiskach specjalistów pracy socjalnej). 

• W okresie 2018-2019 (I półrocze) - 14 pracowników zajmujących się m.in. 
pomocą w udzielaniu schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży  
(po siedem osób na stanowiskach starszych specjalistów pracy socjalnej  
i specjalistów pracy socjalnej). 

Pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje wynikające z doświadczenia, 
wykształcenia oraz odbytych szkoleń7.     

MOPS nie miał wyodrębnionych środków w budżecie na pokrycie ewentualnych 
kosztów w DMD. Jak wyjaśniła Kierownik MOPS, w przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji ośrodek byłby gotowy dofinansować tego typu pobyt.  

 (akta kontroli str. 61-65, 68-110) 

4. Analiza wszystkich pięciu spraw dotyczących skierowań do PIK wykazała, że we 
wszystkich przypadkach: 

− MOPS był organem właściwym miejscowo - wnioskujący o schronienie byli 
mieszkańcami miasta Kętrzyn, 

− od momentu złożenia wniosku o udzielenie schronienia w hostelu PIK 
niezwłocznie, tj. w terminie 1-2 dni, przekazano dokumentację do PCPR, 

− wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 

− wywiady środowiskowe zostały sporządzone w terminie do dwóch dni od daty 
złożenia wniosku przez osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do 

                                                      
7 Pracownicy socjalni mieli następujące wykształcenie: ukończone studia wyższe w zakresie pracy 
socjalnej – 6 osób, pedagogika – 6 osób, pedagogika socjalne – 5 osób. Kierownik MOPS ukończył 
studia wyższe na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy 
społecznej. W latach 2016-2019 (I półrocze) pracownicy socjalni uczestniczyli łącznie  
w 31 szkoleniach (dotyczących m.in. „Prowadzenia rozmów z osobami dotkniętymi przemocą  
w rodzinie i osobami ją stosującymi” – uczestniczyło 4 pracowników socjalnych oraz „Studium 
ofiarom przemocy w rodzinie” – 1 osoba).   
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wykonywania zawodu pracownika socjalnego i zawierały informacje dotyczące 
sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej, dochodowej oraz zdrowotnej 
osób ubiegających się o wsparcie, 

− pobyty w PIK trwały od 8 do 70 dni, 

− we wszystkich pięciu przypadkach osoby, które opuszczały hostel miały 
zapewnione miejsce zamieszkania w wynajmowanym lokalu albo u rodzin,  

− z wywiadów środowiskowych wynikało, że pracownicy socjalni oceniali,  
że sytuacja tych osób ulegnie poprawie bez komplikującego ich życie wysłania 
poza Kętrzyn, 

− wszystkie osoby wnioskowały o schronienie wskazując jako placówkę 
schronienia PIK,  

− pobyt w hostelu był bezpłatny.  
(akta kontroli str.111-115 ) 

5. W okresie objętym kontrolą nie było żadnego przypadku: 

− oceny złożonego wniosku o udzielenie schronienia matkom z małymi dziećmi      
i kobiet w ciąży jako niezasadnego, 

− zastosowania procedury kompletowania i przekazania dokumentacji do starosty 
prowadzącego DMD, w tym wydawania przez MOPS opinii o braku 
konieczności pobytu w DMD, 

− wniosku o udzielenie schronienia, w wyniku którego osoby je składające nie 
zostały przyjęte do hostelu PIK, 

− aby pomoc udzielona przez MOPS była udzielana w formie zasiłków 
pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu w placówkach udzielających 
schronienia, 

− pozostawienia wniosku o udzielenie schronienia bez rozpatrzenia lub wycofania 
wniosku, 

− ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu PIK.  
(akta kontroli str.66-67,116) 

6. Hostel przy PIK, w którym były umieszczane matki z małymi dziećmi, był 
utrzymywany w należytym stanie technicznym, co potwierdziły przeprowadzone 
przez kontrolera NIK oględziny. Jak wynikało z analizy dokumentacji tj. książki 
obiektu budowlanego prowadzonej dla hostelu przy PIK, kontrole okresowe stanu 
technicznego tego budynku były przeprowadzone corocznie w latach 2016-2018, 
natomiast ostatnia pięcioletnia kontrola okresowa stanu technicznego polegająca 
m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego była przeprowadzona w 2016 r. Ponadto w latach 2016-2019 
corocznie były przeprowadzane kontrole instalacji kominowej (nie formułowano 
zastrzeżeń w tym zakresie).     

(akta kontroli str.117-122) 

7. Jak wykazały przeprowadzone 9 października 2019 r. oględziny PIK, m.in.: 

− drzwi wejściowe do budynku, w którym znajduje się hostel przy PIK miały 
szerokość 160 cm, 

− w budynku, w którym znajduje się hostel (na drugim piętrze) był dostępny 
sprawny schodołaz umożliwiający dostęp osobom z niesprawnościami, 

− pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami hostelu, tj. kuchnią, pokojami  
i łazienkami oraz korytarzem, nie zostały zainstalowane progi, a drzwi 
prowadzące do tych pomieszczeń miały 90 cm szerokości, 
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− obie łazienki oraz kuchnia zapewniały przestrzeń manewrową dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich (powierzchnia od 25 m2 do ponad  
26 m2). Łazienki nie były dostosowane do potrzeb osób  
z niesprawnościami. Budynek, w którym się znajdowały pochodził sprzed  
1945 r. (w okresie objętym kontrolą nie był remontowany), 

− obiekt wyposażony był w dwa pomieszczenia do spania, jedno o powierzchni 
23,25m2, drugie o powierzchni 23,17m2, każde pomieszczenie wyposażone w: 
dwa dwuosobowe łóżka oraz jedną dwuosobową wersalkę, stół, dwa meble do 
siedzenia (krzesła lub fotele), komodę, łóżeczko dziecięce, telewizor, pierwsze 
dodatkowo szafę, a drugie – regał i radio, pomieszczenia te pełniły również rolę 
pomieszczeń do pobytu dziennego, mogły być alternatywnie wykorzystywane do 
zapewnienia pobytu kobietom w ciąży, 

− dwie ogólnodostępne łazienki, każda o powierzchni 25,2m2, wyposażone były  
w wannę, kabinę prysznicową, zlew, bidet, wc, ogrzewacz do wody. Każda  
z łazienek była przypisana do konkretnych ww. opisanych pomieszczeń, 

− ogólnodostępna kuchnia o powierzchni 26,2 m2 wyposażona była we wszystkie 
niezbędne sprzęty, urządzenia, naczynia i meble kuchenne, 

− wszystkie ww. pomieszczenia były zadbane i czyste ze sprawnymi 
urządzeniami. Pokoje, kuchnia i łazienki były zamykane na klucz udostępniony 
aktualnym mieszkańcom.  

 (akta kontroli str.123-127) 

8. W dniu 28 października 2019 r., na stronie internetowej MOPS 
(https://www.mopsketrzyn.pl.) znajdowały się m.in. wykazy ośrodków wsparcia,  
w tym DMD znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych 
przemocą. Na stronie tej znajdowały się również numery telefonów, pod którymi 
można uzyskać informacje dotyczące przemocy w rodzinie. Na stronie  
www.e-bip.org.pl-mopsketrzyn w zakładce „pomoc społeczna” wymieniona była tylko 
pozycja o nazwie „schronienie” bez dodatkowego opisu. Na obu ww. stronach 
internetowych nie podane zostały natomiast informacje o kompetencjach i zasadach 
rozpatrywania spraw dotyczących udzielania schronienia matkom z małymi dziećmi 
i kobietom w ciąży. Jak wyjaśniła Kierownik MOPS, nie zamieszczano na stronach 
takich informacji z uwagi na to, że nie było przypadków umieszczania osób w DMD, 
stwierdziła również, że ważne jest, aby strona internetowa zawierała przede 
wszystkim telefoniczny numer kontaktowy, pod którym można uzyskać potrzebne 
informacje. 

Ponadto, jak wyjaśniła Kierownik MOPS, każdy z pracowników socjalnych, który 
uzyska informacje o konieczności udzielenia wsparcia w postaci schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży podejmuje kroki w celu zapewnienia 
takiego schronienia. Każda z osób/rodzin potrzebujących takiej formy wsparcia jest 
informowana o ośrodkach, do których może być skierowana. 

(akta kontroli str. 128-129,131) 

 9. Zdaniem Kierownika MOPS, najważniejsze jest, aby każda zmiana sytuacji 
rodziny objętej pomocą w tym konieczność zmiany miejsca zamieszkania nie 
wiązała się z zakłóceniem poczucia bezpieczeństwa, a tym samym zachwianiem  
i tak już zakłóconej równowagi w rodzinie znajdującej się w kryzysie. Z uwagi na 
powyższe, tutejszy ośrodek na prośbę osób objętych schronieniem kierował te 
rodziny do hostelu przy PIK, aby nie zrywać więzi z rodziną oraz nie zakłócać 
bezpieczeństwa dzieci poprzez zmiany szkół i przedszkoli.   

(akta kontroli str. 130) 
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W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Według stanu na 28 października 2019 r. na stronach internetowych MOPS 
(https://www.mopsketrzyn.pl.oraz www.e-bip.org.pl-mopsketrzyn) nie zamieszczono 
informacji o kompetencjach i zasadach rozpatrywania spraw dotyczących udzielania 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży. Było to niezgodne z art. 8 
ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej8, w myśl których udostępnieniu w BIP 
podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach wymienionych w art. 4 
ust. 1, w tym przedmiocie ich działalności i kompetencjach oraz sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku ze 
stwierdzoną nieprawidłowością, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, 
wnioskuje o: 

Udostępnienie na stronach internetowych MOPS oraz BIP informacji publicznej 
dotyczącej udzielania schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży. 

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 zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 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 należy poinformować Najwyższą Izbę 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. 

Olsztyn, dnia 18 listopada 2019 r. 

 

Kontroler 

Wojciech Dąbrowski 

Specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 

Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Olsztynie 

z up. 

 

Piotr Wanic 

Wicedyrektor 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. 
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