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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Krotoszynie 

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn ( dalej: Urząd) 

mgr Franciszek Marszałek 

Burmistrz Krotoszyna od 08.12.2014 r. (dalej: Burmistrz)  

Prawidłowość zlecania i rozliczania przez Burmistrza Krotoszyna realizacji zadania 
publicznego w zakresie wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1 styczeń 2017 r. do dnia zakończenia kontroli w dniu 23 sierpnia 2019 r. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Jan Kołtun, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LPO.411.004.01.2019 
z 10.07.2019 r.  

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zlecanie i rozliczanie przez Burmistrza 
Krotoszyna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania oraz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Urząd prawidłowo i rzetelnie przeprowadzał otwarte konkursy ofert na wspieranie 
realizacji zadań publicznych z zakresu sportu. Jasno określano kryteria oceny 
wniosków. Wszystkie podmioty, których wnioski były merytorycznie rozpatrywane 
(spełniające wymogi formalne), otrzymywały dotacje. Umowy zawierano zgodnie 
z przepisami prawa i należycie precyzowały one warunki dotyczące ich realizacji. 
Urząd rzetelnie weryfikował rozliczenia dotowanych zadań. 

 

                                                      
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 oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wspieranie 
realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury 
fizycznej i sportu oraz przekazywanie środków publicznych na 
realizację tych zadań 

W okresie objętym kontrolą (lata 2017-do zakończenia kontroli w 2019) na zadanie 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i 
krajoznawstwa” ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, po jednym w danym roku 
kalendarzowym. Na realizację zadań w 2017 roku wpłynęły 23 oferty, z czego 6 nie 
spełniło wymogów formalnych. Pozostałe 17 ofert rozpatrzono pod względem 
merytorycznym i dofinansowano w łącznej kwocie 280.000 zł. W 2018 roku na to 
samo zadanie wpłynęło 13 ofert, z czego ocenie merytorycznej podlegało  12 ofert, 
a 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych. W sumie 12 ofert dofinansowano kwotą 
296.000 zł. W roku bieżącym na to samo zadanie co w latach ubiegłych wpłynęło 15 
ofert, z czego 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe 13 ofert, po 
pozytywnej ocenie merytorycznej, otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 
320.000 zł.  

Badaniami kontrolnymi NIK objęto po 10 zadań w każdym ogłoszonym otwartym 
konkursie ofert, w tym wszystkie oferty klubów sportowych oraz wszystkie oferty 
odrzucone, z każdego roku objętego kontrolą.  

Większość zadań realizowanych było przez stowarzyszenia i kluby sportowe. 
Dofinansowania obejmowały działania dotyczące prowadzenia zajęć  
pozalekcyjnych w różnych dyscyplinach sportu oraz pomoc w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieży, w ramach polskich związków sportowych, organizacji i federacji 
sportowych. 

W latach 2017- 2019 (do 23 sierpnia) nie było ofert odrzuconych w wyniku oceny 
merytorycznej, natomiast odrzucono łącznie 9 ofert z przyczyn formalnych. 
W 2017 r. sześć ofert nie było zgodnych z  zakresem działań ogłoszonym 
w konkursie. W 2018 r. jedna oferta została odrzucona z powodów formalnych, gdyż 
oferent nie przedstawił szczegółowego harmonogramu działań, jak również listy 
odbiorców proponowanych zadań. Natomiast w roku 2019 spośród dwóch 
odrzuconych ofert niespełniających wymogów formalnych, jedna nie odpowiadała 
rodzajowi zadania publicznego, a druga była niekompletna.  

 (akta kontroli str.194-206) 

Kryteria dotyczące oceny formalnej i merytorycznej znajdowały się w każdym 
z ogłoszeń otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 4 (dalej: u.o.d.p.p). Oferty były podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania poszczególnych podmiotów. Wnioski kompletne, które spełniły 
kryteria oceny formalnej, podlegały ocenie merytorycznej.  

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 

4 Dz.U. z 2019 r. poz.688 . 
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W konkursie na realizację zadań w 2018 roku, na działanie dotyczące „pomocy 
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu 
prowadzących rywalizację w ramach polskich związków sportowych”, w celu 
dokonania weryfikacji odbiorców działania, poproszono oferentów o listy 
potencjalnych  uczestników zadania. Organizatorowi konkursu chodziło o to aby 
środki budżetowe trafiły do mieszkańców Gminy Krotoszyn. Jedno ze stowarzyszeń 
nie dostarczyło takiej listy odbiorców oraz szczegółowego harmonogramu 
planowanych działań, co uniemożliwiło komisji dalsze rozpatrzenie oferty.  

akta kontroli (str. 141-144.) 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 970/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 28 listopada 
2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 1516/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 
11 grudnia 2017 roku oferty rozpatrywały osoby wchodzące w skład Komisji 
Konkursowej, powołanej do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert. Z prac 
komisji sporządzane były stosowne protokoły.  

Zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej dokonywali członkowie komisji 
wyznaczeni do prac w pięciu obszarach działań, zgodnie z Rocznymi Programami 
Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi. Komisje 
Konkursowe do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert były powoływane 
Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna. W skład komisji wchodzili przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
wyłaniani byli w tajnym głosowaniu, co 4 lata. 

Ogłaszane konkursy ofert zostały rozstrzygnięte w wyznaczonych terminach.             
Listy przyjętych wniosków do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert 
umieszczano  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. 

 (akta kontroli str. 83-84.) 

Według złożonych wniosków, dotowane podmioty oświadczały, że nie działają 
w celu osiągnięcia zysku. Komisja Konkursowa powołana do oceny wniosków 
w otwartym konkursie ofert nie weryfikowała, czy dany podmiot działa w celu 
osiągnięcia zysku. Ogłaszane konkursy ofert nie były kierowane do wybranych 
podmiotów, natomiast jednym z warunków realizacji zadań było adresowanie ich na 
rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn. 

Od momentu realizacji otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. od 2005  roku) nie wpłynęła 
do Urzędu żadna skarga dotycząca otwartego konkursu ofert. 

(akta kontroli str.144) 

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

 

Urząd rzetelnie przeprowadzał otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań 
publicznych z zakresu sportu. Każdorazowo kryteria ocen były jasno określone. 
Wszystkie podmioty, których wnioski nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych, 
otrzymywały dotacje. Na 58 złożonych wniosków, w okresie objętym kontrolą, tylko 9 
zostało odrzuconych. Działo się to wtedy, gdy, w ocenie Komisji Konkursowej, 
proponowane zadanie nie było zgodne z zakresem konkursu lub oferta nie spełniała 
innych wymogów formalnych.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Zawieranie umów, warunki realizacji zadań oraz 
osiąganie zakładanych efektów 

Gmina w budżecie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na 
wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa 
zaplanowała na lata 2017-2019 odpowiednio kwoty: 290 tys. zł. 330 tys. zł i 330 tys. 
zł., a wydatkowała odpowiednio w latach 2017-2018 - 287 tys. zł i 302 tys. zł., co 
stanowiło odpowiednio 0,195% i 0,173% wydatków ogółem Miasta i Gminy 
Krotoszyn. Struktura podziału wydatków na to zadanie, zgodnie z priorytetami 
zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, przedstawiała się w latach 2017-2018 
następująco: 

- popularyzacja krajoznawstwa i turystyki zmierzająca do poprawy warunków jej 
uprawiania oraz podnoszenia edukacji krajoznawczej wśród mieszkańców Miasta 
i Gminy Krotoszyn – 11 250 zł i 10 000 zł; 

- podnoszenie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą – po 2 000 zł; 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w różnych dyscyplinach sportu – 274 099,80 zł i 
290.400 zł. 

Miasto i Gmina Krotoszyn nie korzystała ze środków zewnętrznych na realizację 
zadań objętych kontrolą. Dotacje dla większości podmiotów, które złożyły ofertę, nie 
były przyznane w kwotach wnioskowanych. W latach 2017-2018 tylko dwa 
z podmiotów, które złożyły ofertę w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały 
dotację w kwocie wnioskowanej. Dotyczyło to małych kwot, 600 zł i 2000 zł 

Projekt podziału środków finansowych dokonywała Komisja Konkursowa, powołana 
do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert. Oferta, która w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskała minimalny próg punktowy spełniała warunki konkursowe. 
Zasady przyznawania dofinansowania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze 
oferty zamieszczone były każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. 

Burmistrz wyjaśnił, że „Komisja Konkursowa dokonując podziału środków 
finansowych z puli przeznaczonej na realizację zadań w poszczególnych latach 
kieruje się m.in. wartością merytoryczną zadania w odniesieniu do oczekiwań 
społeczeństwa lokalnego, wysokością oczekiwanego dofinansowania, wieloletnim 
doświadczeniem w jaki sposób podmioty realizują i rozliczają przyznane środki 
finansowe”.  

 (akta kontroli str.150-151) 

Dotacje udzielane były zgodnie z priorytetami określonymi w Rocznych Programach 
Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
ogłoszonymi w otwartym konkursie ofert. Oprócz zadania dotyczącego popularyzacji 
krajoznawstwa i turystyki oraz podnoszenia bezpieczeństwa osób wypoczywających 
nad wodą, większość dotacji dotyczyła pomocy w szkoleniu sportowym dzieci 
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Głównymi kosztami realizacji ww. zadań 
były wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, wyjazdami na zawody 
sportowe, zakupem drobnego sprzętu sportowego oraz bieżącą działalnością 
poszczególnych podmiotów. 

Burmistrz Krotoszyna ogłaszał otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych działając na podstawie u.o.d.p.p. Środki finansowe przyznane w oparciu 
o ww. ustawę wydatkowane były zgodnie z umowami zawartymi między 
wnioskującymi  podmiotami i Burmistrzem. Wnioskowane kwoty w ramach konkursu 
ofert wahały się w granicach od 2 tys. zł do 115 tys. zł, a przyznane dotacje od 2 tys. 
zł do 62 tys. zł. Zmniejszenie kwoty wnioskowanej w stosunku do przyznanej 
wynosiło od 0% (najniższa wnioskowana) do 86,18%. Udział własny 
wnioskodawców w procentach wahał się w ofertach od 8,73% do 95,06%, natomiast 
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w podpisanych umowach wynosił od 15,07% do 83,06%.W kryteriach oceny 
merytorycznej wniosków stosowano odpowiednią punktację (od 0 do 4 pkt) 
w zależności od udziału własnego w całkowitych kosztach zadania. 

Burmistrz stwierdził, że „z uwagi na różnorodność podmiotów i charakter ich 
działalności trudno jest wyznaczyć mierniki umożliwiające określenie wpływu dotacji 
na poprawę warunków i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej prowadzonej 
przez poszczególne stowarzyszenia”. Natomiast jego zdaniem „wszystkie udzielone 
dotacje z całą pewnością zwiększyły dostępność społeczności lokalnej do 
działalności sportowej poszczególnych stowarzyszeń”. 

(akta kontroli str. 230) 

Wszystkie umowy posiadały elementy określone  w art. 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5. Podpisywane umowy sporządzane 
były w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań6 
i zastępującego ten akt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w tej samej sprawie7. 

(akta kontroli str. 236) 

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

Urząd zlecał zadania zgodnie  z przepisami prawa. Umowy zawierały szczegółowe 
warunki dotyczące: przedmiotu umowy, finansowania, kontroli i dokumentacji 
zadania publicznego, a także zwrotu niewykorzystanej dotacji, bądź wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem.   

3. Realizacja obowiązku rozliczania, kontroli i oceny 
realizacji zadań oraz działań związanych z dochodzeniem 
należności z tytułu środków dotacji pobranych 
w nadmiernej wysokości, niewykorzystanych lub 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono audytu wewnętrznego dotyczącego 
ogłaszanych przez Burmistrza Krotoszyna otwartych konkursów ofert. W latach 
2017-2019 audyt przeprowadzany był w innych obszarach działalności urzędu, 
zgodnie z przyjętym planem kontroli.  

W 2018 roku, oprócz corocznie kontrolowanych przez Radę Miejską wydatków 
budżetowych, w planach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie na 2018 
rok ujęto temat: „Analiza i ocena wydatkowania środków na realizację Rocznego 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za lata 
2014-2017”.  

Ponadto, zgodnie z przyjętymi rocznymi planami kontroli realizacji zadań 
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, pracownicy Urzędu sprawdzali 
prawidłowość realizowanych zadań. Celem kontroli była ocena merytoryczna 
i finansowa zadania zrealizowanego na podstawie zawartej umowy. W trakcie 

                                                      
5 Dz. U. z 2019 r., poz. 869  

6 Dz. U. z 2016 r poz. 1300 

7 Dz.U. z 2018 r. poz.2057 
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kontroli nie stwierdzano nieprawidłowości, które miały wpływ na kwotę udzielonej 
dotacji. 

 (akta kontroli str.160-162) 

Zgodnie z przyjętymi rocznymi planami kontroli realizacji zadań publicznych 
w ramach otwartego konkursu w latach 2017-2018 skontrolowano zadania: 

- „Wędruj z PTTK”, realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Oddziału  w Krotoszynie, 

- „Na stulecie odzyskania polskiej niepodległości budujemy zdrowe pokolenie 
w poczuciu wdzięczności”, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
Talentów Krotoszyn. 

 (akta kontroli str..161) 

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań w ramach otwartych konkursów ofert  
składane były terminowo, zgodnie z zawartymi umowami, za wyjątkiem trzech 
organizacji, a mianowicie: Stowarzyszenie Twoja Alternatywa, Stowarzyszenie 
Klubu Motocyklowego Ignis Ardens i Krotoszyński Klub Sportowy ASTRA.  

Stowarzyszenia te dostarczyły sprawozdania w terminie 7 dni od wezwania, zgodnie 
z zapisami umowy. 

Wydatki pokrywane z dotacji ponoszone były w oparciu o zaktualizowany kosztorys, 
będący załącznikiem do umowy, uwzględniając możliwości dokonywania zmian (§ 4 
i § 5 umowy). Zmiany te dotyczyły procentowego udziału dotacji w kosztach zadania 
oraz dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków. W okresie 
objętym kontrolą w czterech przypadkach zażądano od oferentów złożenia 
ponownie sprawozdania na obowiązującym druku.  

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków braku złożenia sprawozdania 
z realizacji zadania publicznego. Poza jednym klubem (zwrot 0,20 zł), w obszarze 
objętym kontrolą, nie było innych przypadków egzekwowania zwrotu kwot 
niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości, bądź 
niezgodnie  z przeznaczeniem. 

 (akta kontroli str.162.) 

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

 

Urząd rzetelnie weryfikował rozliczenia dotowanych zadań (w szczególności 
w zakresie zgodności ujętych w sprawozdaniach rozliczeń z warunkami 
podpisanych umów, a także terminowości ich składania). Zadania te ujęte były także 
w rocznych planach kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono przypadków dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości. 

4. Przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych 
osobowych. 

W latach 2017-2019 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, w zakresie ochrony 
danych osobowych, wprowadzono następujące procedury: 

1) Zarządzenie nr 955/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 15 listopada 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu 
Miejskiego w Krotoszynie”; 

2) Zarządzenie nr 1758/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia do użytkowania nowej „Polityki Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Krotoszynie”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

Burmistrz zobowiązał wszystkich pracowników do zapoznania się i przestrzegania 
zasad wynikających z ww. procedur. Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (dalej PZBI) została udostępniona 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na dysku lokalnym wewnętrznej 
sieci Urzędu. 

Zgodnie z § 5 obowiązującej Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, każdy pracownik / stażysta / praktykant, przed 
przystąpieniem do realizacji powierzonych mu zadań odbywa szkolenie 
wprowadzające z zakresu bezpieczeństwa informacji przeprowadzone przez 
Inspektora Ochrony Danych oraz podpisuje oświadczenie potwierdzające 
zapoznanie się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami bezpieczeństwa informacji, 
ich zrozumieniem oraz zobowiązanie do ich przestrzegania i zachowania poufności, 
zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do PZBI. 

(akta kontroli str.1243-1245) 

W wyniku przeglądów Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu 
Miejskiego w Krotoszynie, dokonywanych przez Inspektora Ochrony Danych 
dokonano rozszerzenia stosowania klauzuli informacyjnej dla pracowników oraz 
uzupełnienia zasad dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z art. 5 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)8. 

Kwestie dotyczące ograniczenia celu zbierania danych i minimalizacji danych były  
przedmiotem szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu. Przykładem 
takiego szkolenia, w którym udział wzięła kadra kierownicza było szkolenie pn. 
„Ochrona danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej” organizowane 
w ramach programu "Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa 
wielkopolskiego i lubuskiego" w marcu 2019 roku we Wrocławiu. 

Podczas analizy wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, w celu zweryfikowania odbiorców zadania dotyczącego pomocy 
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu 
prowadzących rywalizację w ramach polskich związków sportowych, poproszono 11 
oferentów o dostarczenie do Urzędu imiennych list uczestników zajęć sportowych. 
Za wyjątkiem jednego oferenta ( Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”),pozostałe 
stowarzyszenia dostarczyły ww. listy, potwierdzające, że odbiorcami, zgodnie z 
warunkiem realizacji zadania ujętym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, są 
mieszkańcy Miasta i Gminy Krotoszyn.   

Wnioskujący potwierdzali również oświadczeniami zawartymi w ofertach, że osoby, 
których dotyczyła realizacja zadań złożyły stosowne oświadczenia, zgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych.     

Burmistrz wyjaśnił, że „w  celu ograniczenia przez komisję konkursową dostępu do 
danych osobowych potencjalnych odbiorców zadania publicznego w 2019 roku, 
oświadczenia, że uczestnikami zajęć były osoby uprawnione (mieszkańcy Gminy) 
składane będą  w sprawozdaniach z realizacji zadań”.       

 (akta kontroli str.1245)  

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

                                                      
8 Dz.U.UE.L.2016.119.1 i Dz.U.UE.L.2018.127.2 
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Urząd rzetelnie prowadził pełną dokumentację dotyczącą ochrony danych 
osobowych i przetwarzania danych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych. 

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 Poznaniu. 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. 

 

Poznań, 28 sierpnia 2019 r. 
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