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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i 
tytuł kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Golczewie1,  
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Zieliński, Burmistrz Golczewa2 od 17.11.2018 r. Poprzednio, od 28.11. 2014 r. 
Burmistrzem był Andrzej Danieluk. 

(dowód: akta kontroli str. 3, 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/22/2019 z 14.01.2019 r. i nr LSZ/45/2019 z 21.02.2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1, 194) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania dotacji z budżetu państwa na finansowe 
wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego4.  

Zakres kontroli obejmował m.in.: 
- rzetelność przygotowania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, 
- prawidłowość wykorzystania finansowego wsparcia, 
- efekty uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i prawnie 
zorganizowanym terytorialnie związkiem osób określonym ustawowo jako wspólnota 
samorządowa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne służące 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez gminę jako 
zadania własne. Na pokrycie kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają 
lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych, gmina 
może otrzymywać finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. 

W 2018 r. Gmina Golczewo5 uzyskała finansowe wsparcie w kwocie 299,4 tys. zł ze 
środków Funduszu Dopłat, przeznaczone na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 
modułowego (etap I) w Golczewie przy ul. Stary Tartak, o łącznej powierzchni 
użytkowej 176,64 m2.  

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: BGK. 
5 Dalej: Gmina. 
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IV. Ocena6 

Gmina rzetelnie przygotowała wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na 
utworzenie lokali socjalnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z umową 
zawartą z BGK, Gmina uzyskała osiem lokali socjalnych o łącznej powierzchni 
użytkowej 176,64 m2 w wybudowanym budynku wielorodzinnym (w Golczewie, przy 
ul. Stary Tartak). Lokale socjalne zostały przyznane trzem rodzinom, na których 
ciążyły wyroki eksmisyjne oraz osobom najuboższym. Realizacja przedsięwzięcia 
(objętego wsparciem z Funduszu Dopłat) pozwoliła na zwiększenie zasobu 
mieszkaniowego Gminy z pięciu do 13 lokali socjalnych. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wypłaceniu z budżetu Gminy zawyżonego 
o 4 317 zł wynagrodzenia (ponad kwotę określoną w umowie zawartej 
z wykonawcą) za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji 
przedsięwzięcia. W konsekwencji zawyżone zostały koszty jego realizacji, 
stanowiące podstawę do ustalenia przez BGK należnej Gminie kwoty wsparcia. 

Uzyskane w 2018 r. finansowe wsparcie w kwocie 299 442 zł ze środków Funduszu 
Dopłat zostało zawyżone o 1 511 zł (i podlega zwrotowi w tej kwocie). 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowe wsparcie budownictwa 
z Funduszu Dopłat udzielona przez BGK 

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na utworzenie lokali socjalnych Gmina 
przekazała BGK 29.09.2016 r. Wskazana wartość przedsięwzięcia ogółem wynosiła 
1 013,9 tys. zł. Wnioskowano o wsparcie finansowe w wysokości 354,9 tys. zł (35% 
wartości zadania), a zakładany wkład Gminy w kosztach jego realizacji określono na 
659,1 tys. zł (65%). Przedsięwzięcie dotyczyło utworzenia ośmiu lokali socjalnych 
(o powierzchni użytkowej 22,08 m2 każdy), powstających w wyniku realizacji budowy 
budynku o łącznej powierzchni użytkowej 176,64 m2, na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy, tj. przedsięwzięcia określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na 
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń7. Wniosek o udzielenie finansowego 
wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych, skorygowany i uzupełniony 28.11.2016 r., 
zawierał wszystkie informacje oraz załączniki wymagane przepisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali 
socjalnych8. 

(akta kontroli str. 6-39) 

Zgodnie z umową o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, 
zawartą 2.03.2017 r., BGK zobowiązał się do udzielenia finansowego wsparcia do 
kwoty 354,9 tys. zł. Wypłacona kwota wsparcia, przy przewidywanych kosztach 

                                                      
6 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. 
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm.; dalej: ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
mieszkalnych. 
8 Dz.U. z 2016 r. poz. 259; dalej: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 
finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przedsięwzięcia wynoszących 1 013,9 tys. zł, nie mogła przekroczyć 35% faktycznie 
poniesionych kosztów związanych z jego realizacją. 

(akta kontroli str. 50-57, 173-174) 

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się na podstawie decyzji Starosty 
Kamieńskiego z 16.09.2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 
udzieleniu pozwolenia na budowę. 
Wykonawca robót budowlanych wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych9. Umowa o udzielenie zamówienia z 4.05.2017 r., o wartości 
697,3 tys. zł netto (776,9 tys. zł brutto), obejmowała wykonanie: robót budowlanych, 
instalacji elektrycznej i sanitarnej wewnętrznej, instalacji elektrycznej zewnętrznej 
oraz zagospodarowania terenu. Nadzór inwestorski sprawowany był na podstawie 
umowy z 25.04.2017 r. za wynagrodzeniem 23 tys. zł netto (28,3 tys. zł brutto). 

Zgodnie z § 2 pkt 3 umowy o udzielenie finansowego wsparcia, pismem 
z 22.05.2017 r., Gmina terminowo przekazała BGK skan dziennika budowy 
z wpisem z 4.05.2017 r. o objęciu obowiązków kierownika budowy, tj. kopię 
dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.  
W toku realizacji przedsięwzięcia wykonano wszystkie zadania, tj. dokumentację 
projektową, roboty budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz 
zrealizowano nadzór inwestorski. 

(akta kontroli str. 17-18, 58-60, 65-66, 75, 81, 85, 89-113, 128-130, 148-158) 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy z 4.05.2017 r. zostało zakończone 
w terminie. Protokolarny odbiór końcowy robót budowalnych związanych 
z zagospodarowaniem terenu przy budynku socjalnym dokonany został 
30.09.2017 r. Protokół z odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących 
budowy budynku został sporządzony 10.11.2017 r. Według § 2 umowy o udzielenie 
finansowego wsparcia, ustalono zakończenie realizacji przedsięwzięcia na 24 
miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (4.05.2017 r.), tj. do 
24.05.2019 r. Realizację przedsięwzięcia zakończono 30.11.2017 r., tj. uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, modułowego 
(tj. mieszkań socjalnych), zgodnie z warunkiem określonym w umowie zawartej 
z BGK. 

(akta kontroli str. 51, 65-66, 81, 85) 

Gmina z zachowaniem wymaganego terminu10, 22.12.2017 r. złożyła BGK 
rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów związanych z jego realizacją wraz 
z dodatkowymi dokumentami11 oraz wnioskiem o wypłatę finansowego wsparcia 
w kwocie 299,4 tys. zł. W wyniku weryfikacji przez BGK złożonych dokumentów, 
Gmina dwukrotnie (17.01. i 31.01.2018 r.) korygowała i uzupełniała rozliczenie. 
Pismem z 21.02.2018 r. BGK poinformował Burmistrza o zgodności przedłożonego 
rozliczenia z wymogami ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
mieszkalnych oraz postanowieniami umowy. W rozliczeniu faktycznie poniesionych 

                                                      
9 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
10 Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy zawartej z BGK, Gmina była zobowiązana - w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia - do przedłożenia rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów 
przedsięwzięcia. 
11 M.in. potwierdzoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego zakończenie realizacji 
przedsięwzięcia, zaktualizowane zestawienie faktur i innych dokumentów, które nie zostały 
przekazane na okoliczność wypłaty wcześniejszych transz, w tym oświadczenie o zaangażowaniu 
środków własnych, kopie umów z wykonawcami, uaktualnione zestawienie przewidywanych kosztów 
przedsięwzięcia. 
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kosztów przedsięwzięcia na łączną kwotę 855,5 tys. zł przedstawiono zestawienie 
faktur potwierdzających koszty jego realizacji, tj. za: wykonanie dokumentacji 
projektowej na kwotę 36 tys. zł, wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz 
zagospodarowania terenu na łączną kwotę 776,9 tys. zł, roboty dodatkowe przy 
zagospodarowaniu terenu na kwotę 10 tys. zł oraz za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego na łączną kwotę 32,6 tys. zł (mimo, że w umowie z 25.04.2017 r. 
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego zostało ustalone 
w wysokości 23 tys. zł netto, tj. 28,3 tys. zł brutto). 
Rozliczenie wniesiono na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku 
nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie finansowego 
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych.  

(akta kontroli str. 61-66, 115-121, 159-168) 

BGK dokonał 15.02.2018 r. wypłaty finansowego wsparcia w kwocie 299,4 tys. zł na 
rachunek Gminy. Kwota wypłaconego wsparcia stanowiła 35% faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia (855,5 tys. zł), wykazanych przez Gminę 
w rozliczeniu przedłożonym BGK. 

(akta kontroli str. 61-64, 115-121, 159-163, 168-170) 

Otrzymaną z BGK kwotę wsparcia ujęto w ewidencji księgowej Urzędu jako środki 
pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w dziale 
700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095-Pozostała działalność, § 6290-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (…), pozyskane z innych 
źródeł. Wydatki na to zadanie ujmowano w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Koszty inwestycji związanej 
z budową mieszkań socjalnych ujmowane były na wydzielonym koncie 080-IN-08 
„INWESTYCJE–lok.soc.Stary Tartak”, służącym do szczegółowej ewidencji tego 
zadania w całym okresie jego realizacji. 

(akta kontroli str. 169-170, 174-175) 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, objętego finansowym wsparciem z Funduszu 
Dopłat, Gmina uzyskała osiem lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 
176,64 m2, co pozwoliło na zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy z pięciu do 
13 lokali socjalnych. Burmistrz wyjaśnił, że lokale zostały przeznaczone dla trzech 
rodzin, na których ciążyły wyroki eksmisyjne, a Gmina była zobowiązana płacić 
roszczenia odszkodowawcze właścicielom mieszkań do czasu dostarczenia lokali 
socjalnych. Kolejne lokale przyznano najuboższym. Aktualnie budynek jest w pełni 
zasiedlony. 

(akta kontroli str. 81, 85, 119, 176, 178-181) 

Oględziny zrealizowanego przedsięwzięcia, przeprowadzone w toku kontroli NIK 
25.01.2019 r. wykazały, że zgodnie z projektem budowlanym wybudowano budynek 
mieszkalny, wielorodzinny (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie. 
Budynek posiadał konstrukcję modułową składającą się z ośmiu modułów 
mieszkalnych: A, B, C, D, E, F, G, H. Teren wokół budynku został 
zagospodarowany, wybudowano utwardzone dojścia, zadaszony śmietnik oraz 
utwardzone i oświetlone miejsca parkingowe. 

(akta kontroli str. 182-183) 

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

1. W Urzędzie nierzetelnie zweryfikowano siedem faktur wystawianych przez 
wykonawcę umowy (nr ZZF.272.1.107.2017) z 25.04.2017 r. za sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie wypłacane w miesięcznych ratach miało 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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stanowić iloczyn liczby godzin wykonywania zlecenia i stawki godzinowej 13 zł 
brutto. Liczbę godzin należało ustalić na podstawie pisemnej informacji 
przedkładanej przez wykonawcę wraz z fakturą VAT za każdy miesiąc wykonywania 
zlecenia.  

Zbigniew Sobieski, Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa w Urzędzie12, dokonywał 
sprawdzenia należnego wykonawcy wynagrodzenia opisując faktury pod względem 
merytorycznym, tj. potwierdzał liczbę godzin wynikającą z faktury pomnożoną przez 
15,99 zł brutto (13 zł netto), co było niezgodne z § 4 ust. 2 i 5 umowy. Ponadto 
opisując ostatnią fakturę (nr 03/11/2017) z 30.11.2017 r. „Faktura zgodna z zawartą 
umową nr ZZF.272.1.107.2017 z dnia 25.04.2017 r.” potwierdził, że w listopadzie 
wykonawca wykonywał usługę 419,231 godzin mimo, że roboty budowlane 
zakończono 2.11.2017 r., protokół z odbioru końcowego robót budowlanych 
dotyczących budowy budynku został sporządzony 10.11.2017 r. (nie stwierdzono 
usterek) i Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego (mieszkań socjalnych). 

(akta kontroli str. 67-68, 85, 89-109, 128-130) 

Inspektor ds. inwestycji wyjaśnił m.in., że ilość przepracowanych godzin przez 
Zleceniobiorcę weryfikowano na podstawie zawartej informacji w wystawianych 
fakturach, na których uwidoczniona była ilość przepracowanych godzin oraz stawka 
za godzinę pracy. Liczba powyżej 419 godzin w listopadzie dotyczyła zespołu 
nadzorującego w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
Potwierdzeniem rzeczowego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, jako zgodnej 
z umową, było terminowe zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie 
pozwolenia na użytkowanie. 

(akta kontroli str. 187-190) 

2. Wynagrodzenie wypłacone za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach 
realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 32 607,30 zł zostało zawyżone 
o 4 317,30 zł, ponieważ w umowie zawartej z wykonawcą określono je na kwotę 
23 000 zł netto (28 290 zł brutto). Nadmierna wypłata wynagrodzenia za nadzór 
inwestorski skutkowała zawyżeniem o tę kwotę całkowitych kosztów realizacji 
zadania, stanowiących podstawę do ustalenia przez BGK należnej Gminie kwoty 
wsparcia.  

Na podstawie umowy (z 25.04.2017 r.) o sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
wykonawca wystawił, w okresie od 31.05. do 2.11.2017 r., sześć faktur13 na łączną 
kwotę 21 060 zł netto (25 903,80 zł brutto) oraz ostatnią – 30.11.2017 r. – na kwotę 
5 450 zł netto (6 703,50 zł brutto).  
Przedsięwzięcie było realizowane w okresie od 4.05. do 30.11.2017 r. 
Wynagrodzenie wykonawcy za nadzór inwestorski za ostatni miesiąc, zgodnie z § 4 
ust. 3 umowy, miało stanowić różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia 
ustalonego w wysokości 23 000 zł netto (28 290 zł brutto), a łączną kwotą rat 
wypłaconych tytułem wynagrodzenia w poprzednich miesiącach. Tym samym 
ostatnia faktura powinna opiewać na kwotę 1 940 zł netto (2 386,20 zł brutto), 
stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia ustalonego w umowie na 
kwotę 23 000 zł netto, a kwotą 21 060 zł netto, tj. łączną kwotą rat wypłaconych 
tytułem wynagrodzenia w okresie od 31.05. do 2.11.2017 r. Ostatnia faktura 
(nr 03/11/2017), wystawiona przez wykonawcę 30.11.2017 r., na kwotę 5 450 zł 
netto (6 703,50 zł brutto) została zawyżona o 3 510 zł netto (4 317,30 zł brutto). 

                                                      
12 Dalej: Inspektor ds. inwestycji. 
13 Każdą o wartości 3 510 zł netto (4 317,30 zł brutto). 
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Wypłacenie zawyżonego o 4 317,30 zł wynagrodzenia za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia stanowiło naruszenie zasady 
dokonywania wydatków, określonej w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych14. Przepisy te stanowią, że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

(akta kontroli str. 60, 63-64, 67-68, 89-109, 119-121,128-130, 162-163) 

Barbara Deszyńska, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenia wartości 
wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi nadzoru inwestorskiego dokonano na 
podstawie zapisów par. 4 pkt 4 i 5 umowy nr ZZF.272.1.107.2017 z 25.04.2017 r., 
w związku z potwierdzeniem wykonania czynności wymienionych w fakturze przez 
osobę merytoryczną ze strony Gminy, tj. przez Zbigniewa Sobieskiego, Inspektora 
ds. inwestycji i drogownictwa w Urzędzie. 

(akta kontroli, str. 185-186, 195-196) 

Zdaniem NIK nie było podstawy do wypłaty dodatkowych środków za pełnienie 
nadzoru inwestorskiego ponad kwotę określoną w umowie z 25.04.2017 r. Z treści 
§ 4 pkt 5 umowy wynikało jednoznacznie, że przewidziano wypłatę wynagrodzenia 
uzupełniającego w wysokości zapewniającej zachowanie minimalnej stawki 
godzinowej 13 zł brutto za wykonanie zlecenia, które przysługuje w sytuacji, gdy 
uwzględniając wypłaconą wykonawcy kwotę wynagrodzenia i łączną liczbę godzin 
wykonywania umowy, nie została zapewniona za każdą godzinę wykonania zlecenia 
co najmniej minimalna stawka godzinowa. 
We wszystkich siedmiu fakturach zapewniona została stawka godzinowa w kwocie 
15,99 zł brutto, tj. przekraczająca ustaloną w umowie stawkę. 

(akta kontroli str. 89-109, 129) 

W związku z zawyżonym wynagrodzeniem, wypłaconym z budżetu Gminy za 
pełnienie nadzoru inwestorskiego, faktyczne koszty związane z realizacją 
przedsięwzięcia powinny wynieść 851 229,16 zł, a nie 855 546,46 zł, a wysokość 
wsparcia należnego Gminie (35% kosztów przedsięwzięcia) powinna wynieść 
297 930,21 zł, a nie 299 441,26 zł. Nienależne środki wypłacone Gminie wynoszą 
1 511,05 zł (BGK dokonał wypłaty finansowego wsparcia na rzecz Gminy 
15.02.2018 r.). 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o: 

1. Złożenie BGK skorygowanego rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów 
związanych z realizacją przedsięwzięcia, objętego finansowym wsparciem 
z Funduszu Dopłat oraz zwrot BGK środków na kwotę 1 511,05 zł. 

2. Wyegzekwowanie od wykonawcy umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego 
zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia na kwotę 4 317,30 zł. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
14 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b 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 
wniosków 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. 

Szczecin, dnia   29  marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
 

Krzysztof Szczepaniak 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 
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