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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli K/18/003 – Wykonanie wniosków z kontroli P/14/110 Wydawanie decyzji związanych 
z realizacją obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 
na przykładzie województwa podkarpackiego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Agnieszka Suwała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/55/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Lubaczów1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów2 od 12 listopada 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
realizację wniosków pokontrolnych sformułowanych w ramach kontroli P/14/110 
Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach 
konserwatorskich w latach 2008-2013 na przykładzie województwa podkarpackiego 
 
 
W ocenie NIK, Wójt Gminy Lubaczów zrealizował wnioski pokontrolne dotyczące 
ochrony zabytków zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 lipca 2014 r., 
tj. dokonał uzgodnień Gminnej Ewidencji Zabytków4 z Podkarpackim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków5 stosownie do postanowień art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6, jak również sporządził Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami7, zgodnie z art. 87 ww. ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.  

W większości spraw Wójt wydawał decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu8 w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego9. W dwóch z 26 badanych spraw decyzje wydano 
z naruszeniem tych terminów, nie zawiadamiając stron o przyczynach zwłoki i nie 
ustalając nowego terminu ich załatwienia, do czego zobowiązywał przepis art. 36 
K.p.a. Decyzje wydano w terminach czterech i sześciu dni po upływie terminu. 

                                                      

1 Dalej: Urząd Gminy. 
2 Dalej: Wójt lub Wójt Gminy. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Dalej: GEZ. 
5 Dalej: Podkarpacki WKZ lub WKZ. 
6 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.). 
7 Dalej: GPOZ. 
8 Dalej: decyzje wz. 
9 Ustawa z dnia 12 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej: K.p.a. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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Ponadto ustalono, że Wójt nie dotrzymał dwuletniego terminu do sporządzenia 
sprawozdania z realizacji GPOZ, co wynika z art. 86 ust. 5 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Jednak w trakcie trwania niniejszej kontroli 
sprawozdanie to zostało sporządzone i przedstawione Radzie Gminy Lubaczów.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 lipca 2014 r. z kontroli P/14/11010 
wnioskowano o: 
1) uzgodnienie Gminnej Ewidencji Zabytków (sporządzonej w styczniu 2014 r.) 

z Podkarpackim WKZ w Przemyślu, stosownie do postanowień art. 22 ust. 5 pkt 
3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

2) sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami, zgodnie z art. 87 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) sporządzanie analiz architektoniczno-urbanistycznych w oparciu o wyliczenia 
matematyczne wraz z uzasadnieniami zastosowania innych parametrów (§ 4-8 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego11) i zamieszczanie ich 
w aktach sprawy, 

4) dołączanie do projektów decyzji załączników w postaci Wyniku analizy (część 
tekstowa i graficzna) zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

5) załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, stosownie do postanowień art. 35 § 1 
K.p.a., a w przypadku każdej nieterminowo załatwianej sprawy, informowanie 
stron o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu (art. 36 § 1 K.p.a.) 

Ustalono, że wnioski od pierwszego do czwartego zostały przez Wójta Gminy 
zrealizowane, natomiast Wójt nie w pełni zrealizował wniosek piąty. 

 

1. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów oraz 
sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Rada Gminy Lubaczów w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę Nr L/483/2014 
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, którą 
wykreśliła z niego zapisy dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Następnie Wójt Gminy Zarządzeniem 
Nr 6/2014 z 30 czerwca 2014 r. dokonał zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Lubaczów, zgodnie z którą zadania z tego zakresu zostały 
powierzone pracownikowi zatrudnionemu w Referacie Infrastruktury Komunalnej 
i Rolnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 277-285, 293-300) 

                                                      

10 Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 na 
przykładzie województwa podkarpackiego.   
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wójt Gminy uzyskał pozytywną opinię dotyczącą zbioru kart adresowych zabytków 
obejmujących obiekty: wpisane do rejestru zabytków, ujęte w ewidencji 
wojewódzkiej oraz obiekty zabytkowe wyznaczone przez Wójta Gminy Lubaczów 
i wydał Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie założenia 
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów. GEZ objęła 265 kart adresowych 
zabytków nieruchomych i 221 kart ewidencji stanowisk archeologicznych.  

W okresie objętym kontrolą, Wójt trzema zarządzeniami włączył do GEZ siedem 
zabytków i dokonał wykreślenia 14 obiektów.12 Wszystkie zmiany zostały 
uzgodnione z Podkarpackim WKZ w Przemyślu.  

 
Na podstawie przedłożonych rejestrów i zbiorów kart ewidencji zabytków 
nieruchomych i stanowisk archeologicznych ustalono, że: 

− zbiór  kart adresowych zabytków nieruchomych, po włączeniu i wyłączeniu kart 
objętych ww. zmianami zawierał 272 karty,  

− w zbiorze kart ewidencji stanowisk archeologicznych stwierdzono brak dwóch 
kart ujętych w pozycjach 31 i 34 rejestru. 

Wójt wyjaśnił, że zwrócił się do WKZ13 o przekazanie brakujących kopii kart 
ewidencji stanowisk archeologicznych. W odpowiedzi na pismo WKZ wyjaśnił, że 
teren na którym znajdują się przedmiotowe stanowiska archeologiczne nie został 
jeszcze przebadany powierzchniowo. W 2016 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa 
w Warszawie14 przeprowadził weryfikację stanowiska Budomierz 7, z której 
sporządzono kartę ewidencyjną ujętą w poz. 34, natomiast WKZ nie posiada jeszcze 
karty stanowiska Budomierz 3, a jedynie dane udostępnione przez NID. WKZ 
przekazał kopię karty ujętej w pozycji 34 i kopie dokumentów udostępnionych przez 
NID, dotyczące stanowiska ujętego w pozycji 31. 

 (dowód: akta kontroli str. 101-168, 174, 312-334) 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015-2018 
został uchwalony przez Radę Gminy Lubaczów w dniu 29 kwietnia 2015 r. (uchwała 
Nr VII/68/2015). Program ten został przed uchwaleniem pozytywnie zaopiniowany 
przez Podkarpackiego WKZ w Przemyślu. Uchwała w sprawie przyjęcia GPOZ 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego15.  

GPOZ zawiera cele programu, charakterystykę zasobu zabytków nieruchomych, 
ruchomych, archeologicznych oraz miejsc pamięci narodowej, cmentarzy 
i pomników przyrody, opis priorytetów programu opieki oraz zadań z zakresu 
ochrony zabytków zrealizowanych, będących w trakcie realizacji i przewidzianych do 
realizacji, opis instrumentów wdrażania i oceny wyników GPOZ oraz 
wyszczególnienie źródeł finansowania działań w zakresie ochrony zabytków. 

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad 
zabytkami Wójt, nie sporządził i nie przedstawił terminie do maja 2017 r. Radzie 
Gminy sprawozdania z realizacji GPOZ.  

(dowód: akta kontroli str. 177-276) 

                                                      

12 Wyłączone obiekty straciły walory zabytkowe w związku z ich przebudowami lub uległy znacznej degradacji. Obiekty 
włączone do ewidencji to budynek gospodarczy z zachowaną niezmienioną bryłą i rzutem oraz krzyże i kapliczki bruśnieńskie 
pochodzące z przełomu XIX i XX w. 
13 Pismo z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
14 Dalej: NID. 
15 Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz. 2276. 
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2. Ocena procedur stosowanych w zakresie wydawania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w strefach 
ochrony konserwatorskiej. 

2.1 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 97 
wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego16, w tym 10 dotyczących 
inwestycji na obszarach ochrony konserwatorskiej. Wójt Gminy wydał w tym okresie 
95 decyzji o ustaleniu licp, w tym dziewięć dotyczących inwestycji na obszarach 
ochrony konserwatorskiej, umorzył 3 postępowania o wydanie decyzji oraz nie wydał 
żadnej decyzji odmownej. 

Rejestr decyzji o lipc prowadzony w latach 2014 - 2018 I kw. zawierał wpisy 
dotyczące wydanych decyzji, uporządkowane chronologicznie, bez pozostawiania 
pustych miejsc. Zapisy co do treści były zgodne z nagłówkami kolumn określonymi 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego17. Rejestry nie zawierały spraw nie zakończonych decyzją. 

Analizie poddano dziewięć spraw dotyczących decyzji o ustaleniu licp na obszarach 
ochrony konserwatorskiej. Decyzje te dotyczyły inwestycji budowy i przebudowy: 
kanalizacji (trzy decyzje), wodociągu (jedna decyzja), linii energetycznych (cztery 
decyzje) oraz modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków (jedna decyzja). 
Osiem decyzji wydano w terminie do 65 dni i jedną w terminie 83 dni. W przypadku 
decyzji wydanej w terminie 83 dni dokonano zawiadomienia stron o niezakończeniu 
sprawy w terminie 2 miesięcy i wyznaczono nowy termin zakończenia sprawy. 

Wójt wyjaśnił, że przy procedowaniu postępowań w sprawie wydania decyzji lipc 
kierowano się przepisem art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym18 i przyjęto, że termin na wydanie przedmiotowych decyzji, w trakcie 
którego nie ma obowiązku zawiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy 
w ustawowym terminie wynosi 65 dni - w żadnym przypadku nie przekroczono 
terminu 65 dni licząc od daty wszczęcia postępowania do daty wydania decyzji.  

W okresie objętym kontrolą organ wyższego stopnia (Wojewoda Podkarpacki) nie 
wymierzył Wójtowi kary pieniężnej, o której mowa w art. 51 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

We wszystkich przypadkach, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu licp, postanowieniach i wydanych decyzjach zainteresowane strony 
zawiadamiane były w trybie obwieszczenia podanego do wiadomości publicznej na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz za 
pośrednictwem sołtysów wywieszane na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, 
w których prowadzone miały były inwestycje. Strony postępowania zawiadamiane 
były na piśmie. 

Do akt wszystkich spraw załączone były zaświadczenia o posiadanych 
uprawnieniach od osób sporządzających projekty decyzji wydane przez Południową 
Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach.  

                                                      

16 Dalej: licp. 
17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1385). 
18 Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1073). 
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W aktach wszystkich badanych spraw znajdowały się dokumenty zawierające 
analizy wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Stanowiły one również załączniki do wydanych przez Wójta decyzji o licp. 

Decyzje podpisywane były przez Wójta lub upoważnionego przez niego zastępcę. 

Wszystkie analizowane decyzje wydane przez Wójta, dotyczące inwestycji 
w strefach konserwatorskich, zawierały wymagane uzgodnienia z organami 
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

W badanych sprawach nie wystąpiły przypadki zawieszenia postępowań, ani 
odwołań od wydanych decyzji. W jednym przypadku, w którym decyzja została 
wydana w terminie przekraczającym 65 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie,  
przedłużenie terminu wydania decyzji do 83 dni nie wynikało z przyczyn leżących po 
stronie organu, a spowodowane było złożeniem przez inwestora korekty wniosku. 

 (dowód: akta kontroli str. 335-391, 508-516) 

 

2.2 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 300 
wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym 19 dotyczących 
inwestycji na obszarach ochrony konserwatorskiej. Wójt wydał w tym okresie 287 
decyzji o warunkach zabudowy, w tym 17 decyzji dotyczących inwestycji na 
obszarach ochrony konserwatorskiej. Ponadto wydał 4 decyzje odmowne i umorzył 
14 postępowań. 

Rejestry decyzji o wz prowadzone w okresie 2014 – 2018 I kw. zawierały wpisy 
dotyczące wydanych decyzji, uporządkowane chronologicznie, bez pozostawiania 
pustych miejsc. Zapisy, co do treści były zgodne z nagłówkami kolumn określonymi 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Rejestry nie zawierały spraw nie zakończonych decyzją. 

Analizie poddano 17 spraw dotyczących decyzji o ustaleniu wz na obszarach 
ochrony konserwatorskiej. Decyzje dotyczyły budowy, modernizacji i przebudowy 
budynków mieszkalnych (7 przypadków), inwestycji o charakterze gospodarczym 
i rolniczym (5 przypadków – budynki gospodarcze, silosy, waga najazdowa), 
rekreacyjnym (2 przypadki – staw rekreacyjny i wieża widokowa), kulturalnym 
(galeria) oraz budynku kancelarii Leśnictwa Młodów. 

Spośród 17 decyzji, sześć zostało wydanych w terminach do dwóch miesięcy, a 11 
w terminach od 64 do 168 dni. Dwóch, spośród 11 spraw, nie zakończono 
w terminie dwóch miesięcy (64 i 66 dni) i nie zawiadomiono stron o przedłużeniu 
terminu załatwienia sprawy oraz nie wyznaczono nowego terminu zakończenia 
sprawy.  Pozostałe dziewięć spraw  zakończono w terminach od 67 do 168 dni. 
W tych przypadkach zawiadamiano strony o niezakończeniu sprawy w terminie 
i wyznaczano nowy termin zakończenia sprawy, w tym w jednej sprawie dwukrotnie 
(168 dni). Przedłużenia terminów załatwienia sprawy spowodowane były 
koniecznością dokonania niezbędnych uzgodnień z innymi organami, uzupełnienia  
i uwzględnienia w postępowaniu nowych materiałów, uzyskaniem wyjaśnień 
i koniecznością dochowania terminów wynikających z procedury postępowania.  
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We wszystkich przypadkach, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu wz, postanowieniach i wydanych decyzjach zainteresowane strony 
zawiadamiane były pisemnie. 

Wszystkie projekty decyzji w badanych sprawach sporządzane były przez osobę 
posiadającą kwalifikacje przewidziane prawem. Do akt sprawy załączone były 
zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach wydane przez Południową Okręgową 
Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

W aktach badanych spraw znajdowały się dokumenty zawierające analizę 
warunków i zasad gospodarowania pod nazwą Analiza lub Wynik analizy, stanowiły 
one załączniki do decyzji o wz.  W 12 przypadkach, w aktach spraw znajdowała się 
tabela zawierającą wyliczenia matematyczne wskaźników zabudowy, w pięciu 
przypadkach odstąpiono od wyliczeń z uwagi na charakter inwestycji tj. budowy: 
stawu rekreacyjnego, wagi najazdowej, silosów zbożowych, wieży widokowej, 
budynku gospodarczego. 

Każda z badanych decyzji o wz na terenach ochrony konserwatorskiej zawierała 
uzgodnienia z organami określonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzgodnienia z Podkarpackim WKZ 
dokonywane były w terminach od 8 do 18 dni.  

Decyzje podpisywane były przez Wójta Gminy, oraz upoważnionych przez niego 
zastępcę i Sekretarza Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 335-336, 385-516) 

 

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

 
1. 

Art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje wójta 
gminy do sporządzania, co 2 lata, sprawozdania z realizacji GPOZ i przedstawienia 
go radzie gminy. Wójt Gminy Lubaczów nie wywiązał się w terminie z obowiązku 
określonego w ww. przepisie. Nie sporządził i nie przedstawił sprawozdania 
z realizacji GPOZ Radzie Gminy Lubaczów po upływie 2 lat od jego uchwalenia tj. 
w terminie do maja  2017 r. 

Wójt wyjaśnił, że sprawozdanie z realizacji GPOZ zostało przygotowane i będzie 
przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy Lubaczów zaplanowanej na 
dzień 25 kwietnia 2018 r.  

W dniu 26 kwietnia 2018 r., w czasie trwania kontroli, przedłożono wyciąg 
z protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 
2018 r. wraz z kopią Sprawozdania Wójta Gminy Lubaczów z realizacji Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów za lata 2015 – marzec 2018 
z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 277, 304-310) 

2. 

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, 
organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając 
o prawie do wniesienia ponaglenia19, również w przypadku, kiedy zwłoka 
w załatwieniu sprawy spowodowana jest z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 
§ 2 K.p.a.). 

W dwóch sprawach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu wydano decyzje w terminach 64 i 66 dni. W tych 
przypadkach, Wójt nie zawiadomił stron o przyczynach zwłoki i nie wskazał nowego 
terminu załatwienia sprawy. 

Wójt wyjaśnił, że minimalne przekroczenie terminu (cztery i sześć dni) wynikało 
z tego, że organ liczył iż strony odbiorą przesłane zawiadomienia o zebranym 
materialne dowodowym przed wydaniem decyzji nazajutrz po ich nadaniu i decyzja 
będzie mogła być wydana w terminie 60 dni od daty wszczęcia postępowania. 
Późniejszy odbiór przesyłek spowodował przesunięcie terminu wydania decyzji 
ponad ustawowy termin wynikający z przepisów K.p.a. 

 (dowód: akta kontroli str. 512-515) 

 

IV.  Wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli20, wnosi o: 

− terminowe sporządzenie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów, 

− wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu w terminach przewidzianych przepisami prawa, 
a w przypadku braku możliwości wydania decyzji w takim terminie, 
zawiadamianie o tym stron z podaniem przyczyn zwłoki, wskazaniem nowego 
terminu załatwienia sprawy oraz pouczeniem o prawie do wniesienia 
ponaglenia. 

 

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 Rzeszowie. 

                                                      

19 Pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia zostało wprowadzone z dniem 1 czerwca 2017 r. przez art. 1 pkt 8 ustawy z 
dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) 
20 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

Rzeszów, dnia   23 maja 2018 r. 

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 

Wiesław Motyka Agnieszka Suwała 

Główny specjalista k. p. 

/…/                               /…/ 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


