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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Łyse1, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse 

 

Grzegorz Fabiszewski, Wójt Gminy Łyse,2 od 23 listopada 2018 r. do czasu 
zakończenia kontroli. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Jerzy Ksepka, Wójt Gminy Łyse, od 8 grudnia 2014 r. do dnia 23 listopada 2018 r.  

 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania przez wójtów województwa 
mazowieckiego dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych; 

2. Prawidłowość wydatkowania przez wójtów środków uzyskanych z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż (detaliczną) napojów alkoholowych. 

 

Lata 2017-2018 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

Łukasz Jarocki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/66/2019 z 12.04.2019 r.   

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd 
2 Dalej: Wójt Gminy. 
3 Dz.U z 2019 poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia egzekwowanie przez Gminę Łyse 
dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
natomiast negatywnie ocenia działalność Gminy w zakresie wykorzystania  
ww. dochodów w latach 2017-2018. 

W Urzędzie Gminy prawidłowo prowadzono rejestry wydanych zezwoleń oraz 
dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Wszyscy przedsiębiorcy 
posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnieśli opłaty z tytułu 
ich sprzedaży w odpowiedniej wysokości i w terminach określonych  
w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi5. 

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

– określenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017 r. części działań niezgodnych z przepisami art. 41 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i dokonania wydatków na te działania 
w kwocie 43 156 zł, 

– dokonania wydatków w 2018 r. w kwocie 78 001 zł na działania nieobjęte 
Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 18² ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości; ponadto kwota ta została przeznaczona na działania 
niezgodne z art. 41  tej ustawy. 

W latach 2017-2018 środki w łącznej kwocie 121 157 zł, stanowiącej 54,8% 
wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych (220 893 zł), Gmina wydatkowała na cele inne, aniżeli 
określone w art. 41 i art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania 
od przedsiębiorców opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

1.1. Organizacja wykonywania zadań związanych z wydawaniem 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowaniem od przedsiębiorców opłat z tytułu zezwoleń. 

 

W Urzędzie nie opracowano wewnętrznych procedur dotyczących realizacji zadań 
związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowaniem opłat z tego tytułu. 

 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
6 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Liczbę punktów sprzedaży alkoholu7 na terenie Gminy oraz zasady usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych8 regulowały uchwały Rady Gminy. 

 (akta kontroli str. 6-7;  221-254) 

Zadaniami z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowaniem opłat z tego tytułu zajmowała się jedna osoba zatrudniona na 
stanowisku pracy ds. ochrony środowiska, organizacyjnych i kadr.  

(akta kontroli str. 7; 100-155; 255-258) 

Urząd prowadził „Rejestr wydanych zezwoleń w latach 2013-2018”, który zawierał: 
nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, rodzaj zezwolenia, datę 
wystawienia, okres obowiązywania oraz datę wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.  
Wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych zarejestrowano zgodnie 
z zasadami określonymi w § 1 uchwały Rady Gminy nr XXVI/295/2001 oraz 
§ 1 uchwały Rady Gminy nr LII/317/2018. Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w odrębnych teczkach na 
każdy rok kalendarzowy.  

(akta kontroli str. 7; 267-272) 

W 2017 r. na terenie Gminy funkcjonowało łącznie 27 punktów sprzedaży alkoholu, 
w tym 24 do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3 do spożycia na miejscu 
sprzedaży, natomiast w 2018 r. funkcjonowały 23 punkty sprzedaży, w tym 20 do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3 do spożycia na miejscu sprzedaży. 

(akta kontroli str. 8-9; 267-272) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi ani wnioski dotyczące 
działalności objętej zezwoleniami na sprzedaż alkoholu. W Urzędzie nie 
przeprowadzono kontroli wewnętrznej i audytu w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 8) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wstępną kontrolę egzekwowania opłat z tytułu wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadził pracownik zatrudniony na 
samodzielnym stanowisku pracy ds. ochrony środowiska, organizacyjnych i kadr.  

(akta kontroli str. 8) 

1.2. Prawidłowość i terminowość dokonywanych przez 
przedsiębiorców opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych  

Wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnieśli opłaty 
z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w odpowiedniej wysokości i w terminach 
określonych w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

(akta kontroli str. 8-9; 267-302) 

Dochody z opłat za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń zostały ujęte 
w „Rejestrze wpłat za alkohole 2017”, „Rejestrze wpłat za alkohole 2018” oraz 
ewidencji księgowej (według klasyfikacji budżetowej) w dziale 756 „Dochody od 
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy 

                                                      
7 Nr XXVI/295/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

(obowiązywała do 23 października 2018 r.); nr LII/317/2018  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łyse. 

8 Nr XX/128/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
gminy Łyse (obowiązywała od 9 kwietnia 2009 r. do 23 października 2018 r.); nr XXX/183/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse 
(obowiązywała od 12 maja 2010 r. do 23 października 2018 r.); nr LII/318/2009 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania na terenie gminy Łyse miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (obowiązywała 
od 23 października 2018 r. do dnia zakończenia kontroli). 
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z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw” § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu".  

W roku 2017 dokonano błędnego zaksięgowania wpłaty z tytułu „Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej” w wysokości 900 zł. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można dokonać 
korekt księgowania za rok 2017 ponieważ sporządzone sprawozdania zostały 
zatwierdzone i przyjęte przez Radę Gminy.  

(akta kontroli str. 9; 259-266; 273-302) 

W objętym kontrolą okresie Gmina Łyse uzyskała dochody z opłat za sprzedaż 
napojów alkoholowych w łącznej wysokości 220 893 zł (w 2017 r. w wysokości 
109 336 zł, zaś w  2018 r.  w wysokości 111 557 zł).   

(akta kontroli str. 10; 259-266) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie prawidłowości i terminowości egzekwowania od przedsiębiorców opłat z 
tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

2. Wydatkowanie przez Gminę środków z opłat 
uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

2.1. W kontrolowanym okresie w Gminie obowiązywały programy profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminne programy przeciwdziałania 
narkomanii przyjęte na podstawie uchwał Rady Gminy Łyse tj.: 

– Nr XXX/194/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017;  

– Nr XLII/253/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2017; 

– Nr XX/195/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;  

– Nr XLIV/262/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

(akta kontroli str. 10-11; 221-249) 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 r. w rozdziale 4. pt. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, jako zadanie do realizacji 
wpisano „finansowanie zakupu mebli, materiałów biurowych, sprzętu 
komputerowego i audiowizualnego oraz innych sprzętów potrzebnych w świetlicach 
opiekuńczo-wychowawczych”.  

(akta kontroli str. 232) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok był zgodny z art. 41 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. 

(akta kontroli str. 239-248) 

2.2. W 2017 r. na podstawie art. 182 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 112 980 zł, co stanowiło  
o 3644 zł więcej od osiągniętych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Wójt Gminy wyjaśnił, że różnica ta została pokryta 
ze środków własnych Gminy.  

(akta kontroli str. 11; 315) 

Wydatki w kwocie 43 156 zł stanowiące 39,5% kwoty uzyskanej z tytułu opłat za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017 przeznaczono 
m.in. na:   

 towar wykorzystany do budowy placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości 
Szafranki (1 650 zł); 

 towar wykorzystany do remontu świetlicy wiejskiej w Serafinie (4 731,51 zł); 

 towar wykorzystany do budowy placu rekreacyjnego w miejscowości Szafranki 
(10 125,10 zł); 

 materiały na remont świetlicy w miejscowości Serafin (13 775,78 zł); 

 materiał wykorzystany do remontu świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Łysych (547,32 zł); 

 materiał wykorzystany do remontu świetlicy Wiejskiej w Serafinie (692,74 zł); 

 materiały wykorzystane do remontu instalacji elektrycznej w budynku świetlicy 
w Serafinie (2 659,20 zł); 

 materiał wykorzystany w budynku świetlicy w Serafinie (1 311,10 zł); 

 materiały zakupione na wyposażenie placu wiejskiego w miejscowości 
Grądzkie (141 zł); 

 materiały wykorzystane do wykonania zasilania w energię elektryczną wiaty 
rekreacyjnej w miejscowości Grądzkie (604,98 zł); 

 materiały przeznaczone na wyposażenie kuchni Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Klenkor-Wyżega (5 280,38 zł); 

 materiały przeznaczone na wyposażenie kuchni Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Klenkor-Wyżega (1 637 zł). 

(akta kontroli str. 18-19; 303-315) 

W roku 2018 z dochodów uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych Gmina zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 107 735 zł, tj. o 
3822 zł mniej od osiągniętych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Wójt Gminy wyjaśnił, że wydatki w roku bieżącym 
będą powiększone o tę kwotę. 

 (akta kontroli str. 10; 328)  

Wydatki w kwocie 78 001 zł stanowiące 69,9% kwoty uzyskanej z tytułu opłat za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 przeznaczono 
m.in. na: 

 wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Serafinie (6 849,86 zł); 

 krzesła tapicerowane – 106 szt. na potrzeby świetlicy wiejskiej w Serafinie (12 
719,87 zł); 

 materiały wykorzystane przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Serafinie 
(1 212,75 zł); 
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 materiały wykorzystane w instalacji grzewczej C.O w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Serafin (1 668,83 zł); 

 materiały zużyte na pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej 
w Serafinie (422,80 zł); 

 drzwi przeciwpożarowe EIGO do kotłowni świetlicy wiejskiej w Serafinie  
(1 399,74 zł); 

 materiały użyte do remontu pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Serafin (109,24 zł); 

 meble do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Serafin (9 440 zł); 

 materiały użyte do wykonania podłogi na poddaszu w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Piątkowizna (3 611,85 zł); 

 materiały użyte do remontu pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Serafin (2 499,98 zł); 

 materiały użyte do remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Serafin 
(1 042,73 zł); 

 materiały zużyte do remontu budynku świetlicy wiejskiej w Serafinie  
(98 zł); 

 materiały zamontowane na budynku szkoły podstawowej w Łączkach 
w związku z remontem dachu (2 454,16 zł); 

 stoły i szafka zakupione na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Baba (5 340 zł); 

 materiały zakupione i wykorzystane na organizację turnieju w ramach cyklu 
„100 turniejów na 100-lecie Niepodległości” (1 624 zł); 

 prace wykonane na dachu w Świetlicy Wiejskiej w Serafinie (7 000 zł); 

 obrynnowanie i podbitka wykonane w budynku świetlicy wiejskiej w Serafinie (8 
000 zł); 

 pokrycie dachowe blachą wykonane na budynku świetlicy wiejskiej w Serafinie 
(5 000 zł); 

 wykonanie schodów drewnianych w świetlicy wiejskiej w Piątkowiźnie  
(5 500 zł); 

 usługa transportowa – wyjazd Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Łyse (2 000 zł). 

(akta kontroli str. 19-21; 316-328) 

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

 Niedostosowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 1.
Alkoholowych na 2017 r. do wymogów wynikających z art. 41 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości oraz Rekomendacji w 2017 r. wydanych przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
dotyczącym wydatkowania środków uzyskanych z tytułu opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przedmiotowym Programie 
jako zadanie do realizacji wpisano „finansowanie zakupu mebli, materiałów 
biurowych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz innych sprzętów 
potrzebnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych”.  

Wójt Gminy Łyse wyjaśnił, że zakup różnego rodzaju wyposażenia oraz mebli 
stanowił wsparcie na rzecz działalności stowarzyszeń, grup formalnych lub 
nieformalnych zajmujących się między innymi rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Ponadto, wyposażenie świetlic lub lokali służących do organizacji 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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spotkań społeczności lokalnej pozwalało na zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, również tych z rodzin z problemami alkoholowymi i w związku 
z tym, punkt 4 podpunkt 9 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 r. był zgodny z art. 41 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. 

(akta kontroli str. 17-18) 

 Wydatkowanie łącznej kwoty 121 157 zł uzyskanej z tytułu opłat za wydanie 2.
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2017 i 2018 na cele 
inne, aniżeli określone w art. 41 i art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
oraz Rekomendacjach w 2017 i 2018 roku wydanych przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w 2018 r. także 
niezgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wydatki z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostały między innymi na 
wyposażenie świetlic, do których uczęszczały dzieci i młodzież, w tym z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. Z kolei podniesienie standardu świetlic, ich 
wyposażenia i ogólnego stanu technicznego, pozwoliło na ich uatrakcyjnienie 
i przyciągnięcie większej grupy uczestników.  

Według Wójta odpowiednie miejsca do spotkań są niezwykle ważne dla 
zapewnienia właściwego spędzenia czasu, przy czym spotykające się osoby są 
pewnego rodzaju grupą wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi. W związku z 
powyższym dane wydatki (związane z zakupem materiałów i wyposażenia na  
„wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych) zostały uznane za zgodne z art. 41 ust. 1 
pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 (akta kontroli str. 18-21) 

W ocenie NIK, kwestionowane wydatki były niezgodne z art. 41 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, jak również z Rekomendacjami autorstwa Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie powinny być sfinansowane 
z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
bowiem stanowiły realizację zadań własnych Gminy dotyczących kultury czy 
utrzymania gminnych obiektów, tj. zadań określonych w  art. 7 ust. 1 pkt 9 i 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym9. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie wydatkowania przez Gminę środków z opłat uzyskanych z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dokonywanie wydatków z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na zadania określone 
w programach profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych 
i  przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 182 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości oraz zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

                                                      
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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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 Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Warszawa,  
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