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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107– Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/63/2017 z dnia 11 maja 2017 r. 

Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/63/2017 z dnia 26 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Lesznowoli2, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola3 
(dowód: akta kontroli tom I str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Gmina umożliwiała dostęp do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wszystkim 
mieszkańcom, opracowała regulamin dostarczania wody oraz uchwalała taryfy 
za wodę. 

Urząd Gminy nie sprawował jednak w sposób właściwy nadzoru nad Lesznowolskim 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.5, którego właścicielem jest Gmina 
w zakresie realizacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zadań 
w tym zakresie nie przypisano żadnemu z pracowników Urzędu. Nie przeprowadzano 
również kontroli w Przedsiębiorstwie. Nie egzekwowano wieloletnich planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w celu ich 
uchwalenia przez Radę Gminy, nie wywiązywano się z obowiązków przekazywania 
konsumentom (mieszkańcom) informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody  

1.1 Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1) Według stanu na 31 marca 2017 r. gminną siecią wodociągową o długości 
220,1 km (bez przyłączy) objęte zostały wszystkie miejscowości znajdujące się 
na terenie Gminy. Dostęp do wody dostarczanej za pośrednictwem ww. sieci 
wodociągowej mieli wszyscy mieszkańcy Gminy (23,4 tys.). Liczba przyłączy 
wodociągowych wynosiła 10 621 (o 400 więcej niż wg stanu na koniec grudnia 
2014 r.).  

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych 

niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Dalej także: Urząd Gminy, Urząd. 
3 Od listopada 1998 r., dalej także: Wójt Gminy lub Wójt. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

5 Dalej także: Przedsiębiorstwo lub Spółka. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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Realizacją zadań Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zajmowało się 
Przedsiębiorstwo, utworzone w grudniu 2009 r. w wyniku przekształcenia 
Komunalnego Zakładu Budżetowego. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 155-163, 223-231; tom IV str. 75-76) 

2) W uregulowaniach wewnętrznych Urzędu, w tym Regulaminie organizacyjnym, 
wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2008 r., oraz 
zakresach czynności nikomu nie przypisano zadań wynikających z ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków6, dotyczących weryfikacji: wniosków taryfowych, wieloletnich planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych, projektów regulaminów dostarczania wody 
oraz nadzoru nad wywiązywaniem się przez Spółkę z obowiązków zapewnienia 
dostaw wody o wymaganym ciśnieniu i jakości. Do zakresu zadań Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji wpisano zadanie dotyczące współpracy 
ze społecznymi komitetami m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 20-81, 187, 196; tom II str. 234-245, 441-444) 

Zastępca Wójta Karolina Pichnej wyjaśniła m.in., że pracownicy zajmujący się tymi 

zagadnieniami działają na podstawie zapisów w zakresach obowiązków dotyczących 

wykonywania innych czynności zleconych przez Wójta Gminy. 

  (dowód: akta kontroli tom II str. 441, 444) 

3) Środki trwałe wchodzące w skład infrastruktury wodociągowej Gmina przekazywała 
na własność Spółce w latach 2014-2016 (w formie aportów rzeczowych7). Nie 
przekazała nieruchomości, na których zlokalizowana była SUW w Mysiadle, z powodu 
nieuregulowanego stanu prawnego. Przedmiotowe nieruchomości udostępnione 
zostały Spółce na podstawie umowy dzierżawy z 29 kwietnia 2015 r. Wysokość 
czynszu z tego tytułu ustalono na kwotę tysiąca zł netto miesięcznie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 253-280; tom II str. 228-233, 259-260; 
tom III str. 246-280; tom IV str. 179) 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła m.in., że majątek trwały 
przekazywany był Spółce sukcesywnie po wybudowaniu urządzeń wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 85) 

1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Lesznowola obowiązywały kolejno dwa 
regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które weszły w życie 
na podstawie uchwał Rady Gminy Lesznowola: Nr 259/XXXIV/2005 z 30 września 
2005 r. oraz Nr 91/X/2015 z 29 maja 2015 r.8. Oba Regulaminy zawierały wszystkie 
informacje wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 313-323, 334, 337; tom II str. 152-164, 380, 387-397)  

W Urzędzie Gminy nie było  dokumentacji pozwalającej ustalić, czy i w jaki sposób 
dokonano analizy projektów ww. Regulaminów otrzymanych od Przedsiębiorstwa, 
przed ich przekazaniem do uchwalenia przez Radę Gminy.  

Zastępca Wójta Karolina Pichnej wyjaśniła m.in., że ww. projekty były weryfikowane 
przez byłego Zastępcę Wójta oraz Radcę Prawnego. Wyniki tej analizy nie zostały 
przedstawione w odrębnym dokumencie.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 378, 380, 441, 444) 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 328; dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
7 W tej formie Spółce przekazano m.in. sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, przepompownie. 
8 Projekt tego Regulaminu po jego opracowaniu przez Przedsiębiorstwo i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą 

(uchwałą Nr 56/II2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.), przedstawiony został Wójtowi Gminy w celu jego uchwalenia przez Radę 
Gminy przy piśmie z 6 maja 2015 r. 
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W działalności Urzędu Gminy w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Gminy nie określono osób 
odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  
W ocenie NIK, brak uregulowania tej kwestii negatywnie wpływał na sposób 
sprawowania przez Urząd nadzoru nad Przedsiębiorstwem w zakresie zagadnień 
objętych niniejszą kontrolą. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 20-81, 187, 196; tom II str. 234-245, 441-444) 

Zastępca Wójta Karolina Pichnej wyjaśniła m.in., że brak uregulowania tej kwestii 
w Regulaminie Organizacyjnym wynikał z przeoczenia. W opracowaniu jest kolejny 
regulamin organizacyjny, w którym zostaną uwzględnione zadania dotyczące nadzoru 
nad Spółką.                                                   (dowód: akta kontroli tom III str. 112, 115) 

W uregulowaniach wewnętrznych nie wskazano osób odpowiedzialnych w Urzędzie 
za realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 
za sprawowanie nadzoru nad działalnością Przedsiębiorstwa. Uchwalony przez Radę 
Gminy w 2015 r. Regulamin dostarczania wody spełniał wymogi art. 19 ust. 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

2. Zatwierdzanie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę 

1) Wydatki Gminy na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy 
i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w 2015 r. wyniosły ogółem 
11 840,7 tys. zł, a w 2016 r. – 11 341,4 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. 
rozbudowę sieci wodociągowej, której długość wydłużyła się o 5,4 km w stosunku 
do stanu na koniec 2014 r. (bez uwzględnienia przyłączy). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 505, 508-509; tom IV str. 75) 

Wydatki Gminy na inwestycje dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 
planowane były co roku w oparciu o wnioski składane przez Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji oraz wnioski mieszkańców oraz komitetów społecznych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 337-338, 346-361) 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła m.in., że w Urzędzie nie 
opracowywano planu kolejności realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowych, 
gdyż proces wodociągowania Gminy został zakończony w latach 2007-2008. 
Aktualnie priorytetem Gminy są zadania inwestycyjne dotyczące oświaty 
i odprowadzania ścieków. Nowe zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
są realizowane w miarę możliwości finansowych Gminy w danym roku budżetowym. 
Od 2010 r. część zadań inwestycyjnych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę realizowana jest przez Przedsiębiorstwo. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 335, 337-338) 

Realizacja ww. zadań była zgodna z kierunkami rozwoju Gminy Lesznowola 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, określonymi w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola, przyjętym przez 
Radę Gminy uchwałą Nr 30/IV/2011 z 15 marca 2011 r. Wskazano w nich m.in., 
że docelowo należy dociągnąć sieć wodociągową do wszystkich istniejących 
budynków mieszkalnych z terenu Gminy nieposiadających dotychczas zaopatrzenia 
w wodę, a w następnych etapach inwestycji sukcesywnie rozbudowywać sieć 
na terenach przeznaczonych pod zabudowę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 148) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2) Spółka opracowywała wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych9, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę: WPRiM na lata 2013-201510; WPRiM na lata 
2015-201811; WPRiM na lata 2016-202012; WPRiM na lata 2017-202213. 
Ujęte w planach zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy lub modernizacji 
infrastruktury wodociągowej obejmowały m.in.: budowę stacji uzdatniania wody 
„Marysin” i „Zamienie” oraz modernizację stacji uzdatniania wody „Mysiadło”; 

(dowód: akta kontroli tom I str. 371-390) 

Spółka nie przedstawiała Wójtowi ww. WPRiM w celu ich przedłożenia do uchwalenia 
Radzie Gminy na zasadach określonych w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Przedkładane były one do Urzędu Gminy na etapie składania 
przez Przedsiębiorstwo wniosków o zatwierdzenie taryf, jako załącznik do wniosku 
w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 416; tom II str. 10, 55, 366, 368-369, 381) 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła m.in., że ww. plany 
Przedsiębiorstwo przedkładało wraz z wnioskami o zatwierdzenie taryf, jednakże 
z uwagi na fakt, że zadania z zakresu budowy sieci wodociągowych są realizowane 
głównie przez Gminę i ze środków Gminy Rada Gminy Lesznowola nie podjęła 
odrębnej uchwały w tym zakresie. Wójt Gminy weryfikował ww. plany w ramach 
sprawowanego nadzoru właścicielskiego. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 335, 338-339; tom II str. 366, 368-369, 378-381) 

3) Obowiązujące w latach 2015-2017 taryfy za wodę weszły w życie na podstawie 
uchwał Rady Gminy Lesznowola: Nr 522/XLI/2014 z 30 maja 2014 r. (obowiązywała 
od 1 lipca 2014 r.); Nr V92/X/2015 z 29 maja 2015 r. (obowiązywała od 1 lipca 
2015 r.); nr 254/XIX/2016 z 30 maja 2016 r. (obowiązywała od 1 lipca 2016 r.). Każda 
z taryf obowiązywać miała przez jeden rok. Ustalono w nich następujące stawki 
taryfowe za jeden m3 wody dla poszczególnych grup odbiorców (w kwotach netto): 

 gospodarstwa domowe, podmioty realizujące celu użyteczności publicznej, cele 
przeciwpożarowe oraz zdroje uliczne: 2014/2015 – 3,61 zł; 2015/2016 oraz 
2016/2017 – 3,23 zł; 

 pozostali odbiorcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi: 2014/2015 
– 4,61 zł; 2015/2016 oraz 2016/2017 – 4,05 zł; 

 woda bezpowrotnie zużyta (podlewanie ogródków, itp.): 2014/2015 – 5,53 zł; 
2015/2016 oraz 2016/2017 – 5,03 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 93-110) 

Wnioski Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie ww. taryf wpłynęły do Urzędu Gminy 
odpowiednio w następujących dniach:  22 kwietnia 2014 r., 20 kwietnia 2015 r. 
i 19 kwietnia 2016 r.  

Wszystkie wnioski zawierały informacje, dokumenty i tabele wskazane w § 19 ust. 1-3 
oraz w załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków14, 

                                                      
9 Dalej także: WPRiM.   
10 Przyjęty uchwałą Nr 38/4/13 Zarządu Spółki z 28 listopada 2013 r., zatwierdzony uchwałą Nr 2 z 10 lutego 2014 r. 

na nadzwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
11 Przyjęty uchwałą Nr 39/2/14 Zarządu Spółki z 17 listopada 2014 r., zatwierdzony uchwałą Nr 2 z 31 grudnia 2014 r. 

na nadzwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
12 Przyjęty uchwałą Nr 45/2/15 Zarządu Spółki z 31 grudnia 2015 r, zatwierdzony Nr 2 z 14 stycznia 2016 r. na nadzwyczajnym 

zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
13 Przyjęty uchwałą Nr 45/2/16 Zarządu Spółki z 29 grudnia 2016 r., zatwierdzony uchwałą Nr 2 z 30 stycznia 2017 r. 

na nadzwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
14 Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm., dalej także: rozporządzenie w sprawie określania taryf. 
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w tym m.in. szczegółowe kalkulacje cen i stawek opłat.  Przedstawione przy 
wnioskach informacje i dokumenty, obejmujące m.in. sprawozdania finansowe 
z działalności Spółki, umożliwiały dokonanie weryfikacji kosztów pod względem 
celowości ich ponoszenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 410-448, 455-465; tom II str. 1-10, 19-55; 
tom IV str. 178) 

Wójt Gminy każdorazowo informowała pisemnie Prezesa Zarządu Spółki 
o pozytywnym wyniku dokonanej przez nią weryfikacji ww. wniosków w zakresie 
wskazanym w art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Odnosząc się do zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo stawek opłat taryfowych 
na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wójt wskazała w piśmie z 21 maja 
2014 r., że Spółka zapewniając zdolność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
realizuje niezbędne w tym zakresie zadania inwestycyjne, na co musi posiadać 
niezbędne środki. W związku z tym, że kosztami inwestycji nie można obciążyć 
w całości mieszkańców Gminy, proponuje ustalenia dopłaty z budżetu Gminy do 1 m3 
odprowadzanych ścieków, pozostawiając stawki odpłatności za dostarczaną wodę 
i odprowadzane ścieki na dotychczasowym poziomie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 449; tom II str. 11, 57) 

Rada Gminy uwzględniła tę propozycję przy uchwalaniu taryfy na ww. okres, 
podwyższając stawkę taryfy za wodę w stosunku do proponowanej przez 
Przedsiębiorstwo o: 0,41 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody - w przypadku pierwszej 
grupy taryfowej (obejmującej m.in. gospodarstwa domowe); 0,61 zł netto – 
w przypadku drugiej grupy taryfowej (obejmującej pozostałych odbiorców) oraz 0,74 zł 
netto - w przypadku trzeciej grupy taryfowej (woda bezpowrotnie stracona). 
Jednocześnie Rada ustaliła niższe stawki za odbiór ścieków od zaproponowanych 
przez Przedsiębiorstwo o 0,53 zł netto - w przypadku pierwszej grupy taryfowej 
(obejmującej m.in. gospodarstwa domowe).  
Uchwałą Nr 523/XLI/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Rada Gminy ustaliła dopłatę do 1 m3 
odprowadzanych ścieków w wysokości 1,37 zł netto dla pierwszej grupy taryfowej 
i 0,82 zł netto dla drugiej grupy taryfowej. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 93-110, 410-448, 453, 455-465; 
tom II str. 1-10, 19-55) 

Wysokość stawek taryfowych uchwalonych przez Radę Gminy na lata 2015/2016 
i 2016/2017 odpowiadała ich wysokości zaproponowanej przez Przedsiębiorstwo. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 96-110; tom II str. 4, 48) 

W Urzędzie Gminy brak było dokumentów dotyczących przeprowadzania analiz 
i weryfikacji wniosków Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia taryf, zgodnie 
z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła m.in., że ww. wnioski były 
sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Analizowano 
m.in. ich zgodność z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz prawidłowość 
uwzględnienia kosztów związanych z prowadzoną działalnością mających wpływ 
na koszt jednostkowy świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. 
Po analizie kosztów prowadzone były porównania cen i wskaźników wzrostu cen 
w innych (najczęściej sąsiednich) gminach, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. 
W procesie tym nie uczestniczyła Skarbnik oraz służby finansowo-księgowe Urzędu 
Gminy, przy czym Skarbnik Gminy uczestniczyła w posiedzeniach merytorycznych 
komisji Rady Gminy, na których omawiane były wnioski taryfowe. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 366, 370) 
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Rada Gminy nie podejmowała w badanym okresie uchwał o dopłacie do zakupu wody 
dla poszczególnych grup odbiorców. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 342) 

W Urzędzie Gminy nie prowadzono w badanym okresie analizy wpływu wzrostu cen 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych na poziom wydatków związanych z zakupem 
tych usług w stosunku do dochodów gospodarstw domowych. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 336, 341-342) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Wójt nie wyegzekwował od Spółki przedstawienia wieloletnich planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu ich przedstawienia 
Radzie Gminy do uchwalenia na zasadach określonych w art. 21 ust. 4-5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Czynności dotyczące sprawdzenia i zatwierdzania ww. planów przez organy Spółki 
(w tym Zgromadzenie Wspólników) nie są tożsame z czynnościami, o których mowa 
w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dotyczącymi 
przedłożenia przez przedsiębiorstwo wodociągowe wójtowi (jako organowi gminy) ww. 
planów w celu ich sprawdzenia i przekazania radzie gminy do uchwalenia. 
Do wniosków o zatwierdzenie taryf powinny być dołączane wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji uchwalone przez radę gminy, bądź jednorazowo takie, których ona nie 
uchwaliła w terminie trzech miesięcy od daty ich otrzymania przez wójta (jako organu 
gminy). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 335, 338-339, 371-390, 416; tom II str. 10, 55, 366, 
368-369, 378-381) 

Uwaga NIK dotyczy braku dokumentów z przeprowadzania analizy i weryfikacji 
wniosków o zatwierdzenie taryf przedstawianych przez Przedsiębiostwo. Zdaniem 
NIK dokumentacja taka powinna być sporządzana m.in. w celu umożliwienia oceny 
(w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej) prawidłowości wywiązywania się 
z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 366, 370) 

Składane do Urzędu przez Spółkę wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę zawierały 
wszystkie wymagane informacje i dokumenty umożliwiające weryfikację 
prawidłowości wyliczenia stawek taryfowych. W Urzędzie nie sporządzano 
dokumentacji pozwalającej ustalić zakres i sposób ich weryfikacji. Dołączone 
do wniosków wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, nie miały mocy prawnej, gdyż nie zostały przedstawione 
Radzie Gminy do uchwalenia.   

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

3.1. Nadzór nad niezawodnością dostarczania wody w wystarczającej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem 

1) Struktura materiałowa przewodów wodociągowych, wg stanu na 31 marca 2017 r., 
kształtowała się następująco: 57,10 km sieci, tj. 25,9% stanowiły rury z PE 
(polietylen), 163 km sieci, tj. 74,1% rury z PCW (polichlorek winylu). 

       (dowód: akta kontroli tom III str. 6; tom IV str. 75) 

2) Spółka do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
wykorzystywała osiem stacji uzdatnia wody15. 

                                                      
15 Dalej także: SUW. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi  
dotyczące 

badanej 
działalności  

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Urząd Gminy dysponował dokumentacją (protokołami) z przeprowadzonych przez 
Spółkę okresowych kontroli (tzw. „rocznych”), o których mowa w art. art. 62. ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane16, następujących SUW:  

 w 2015 r. – dwóch SUW („Lesznowola PGR” i „Stara Iwiczna”)17;   

 w 2016 r. – dwóch SUW („Lesznowola Pole”, „Łazy”)18; 

 w 2017 r. (stan na dzień 31 maja) – siedmiu SUW („Mroków”, „Lesznowola Pole”, 
„Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Łazy”, „Mysiadło”, „Wólka Kosowska”)19.  

Urząd Gminy nie dysponował dokumentacją (protokołami) z przeprowadzonych przez 
Spółkę okresowych kontroli (tzw. „pięcioletnich”), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane w odniesieniu do wszystkich ww. SUW. 

Kontrole roczne przeprowadzone w kwietniu 2017 r. w siedmiu SUW wykazały, 
że znajdowały się one w należytym stanie technicznym, zapewniającym ich 
sprawność techniczną i bezpieczne użytkowanie. 

       (dowód: akta kontroli tom III str. 15-21, 24-25, 61, 111, 115) 

W Urzędzie nie było dokumentacji potwierdzającej sprawowanie nadzoru nad 
prawidłowością wywiązywania się Spółki z obowiązków dotyczących przeprowadzania 
ww. kontroli okresowych. 

Zastępca Wójta Karolina Pichnej, w wyjaśnieniach dotyczących braku monitorowania 
sposobu wywiązywania się przez Przedsiębiorstwo z obowiązków dotyczących 
przeprowadzania ww. kontroli okresowych wskazała, że w ramach struktury 
organizacyjnej Urzędu nie wskazano osoby odpowiedzialnej za nadzór nad tym 
zagadnieniem. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 118, 120) 

3) W kolejnych latach z okresu 2014 – 2016 dane dotyczące gospodarki wodą przez 
Spółkę w ramach realizacji zadania dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
kształtowały się odpowiednio:   

 ilość wody pobranej z ujęć: 1 793,7 tys. m³, 1 855,3 tys. m³, 1 956,4 tys. m³;  

 ilość wody zakupionej hurtowo na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
3,5 tys. m³, 1 tys. m³, 0,6 tys. m³;    

 ilość wody dostarczonej odbiorcom: 1 353,1 tys. m³, 1 539,5 tys. m³, 
1 561,5 tys. m³; 

 straty wody w sieci: 213,8 tys. m³, 111,0 tys. m³, 133,1 tys. m³; 

 ilość wody pobranej na własne cele technologiczne: 230,4 tys. m³, 205,8 tys. m³, 
262,4 tys. m³. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 31; tom IV str. 75-76) 

Urząd nie posiadał dokumentów odnośnie prowadzenia przez Spółkę monitoringu 
sieci wodociągowej oraz nie podejmował działań mających na celu wsparcie 
Przedsiębiorstwa w przedsięwzięciach na rzecz ograniczenia strat wody w sieci 
wodociągowej. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 29, 32, 61-62) 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła, że Gmina przekazała 
Przedsiębiorstwu w 2010 r. realizację wszystkich zadań związanych z produkcją 
i dostarczaniem wody pitnej, z których jednostka ta wywiązuje się doskonale.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 22, 26) 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej także: Prawo budowlane.  
17 Brak w Urzędzie protokołów z kontroli rocznych pięciu SUW, które zostały wybudowane przez 2015 r., tj.: „Mroków”, 

„Lesznowola Pole”, „Łazy”, „Mysiadło” i „Wólka Kosowska”. 
18 Brak protokołów z kontroli rocznych sześciu SUW: „Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Mysiadło”, „Wólka 

Kosowska” i „Marysin” (która oddana została do użytkowania w 2015 r.). 
19 Brak protokołu z kontroli rocznej SUW „Marysin”. 
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4) W badanym okresie Wójt Gminy nie była informowana pisemnie przez 
Przedsiębiorstwo o przypadkach awarii sieci wodociągowej lub o innych niż awarie 
powodach braku wody w sieci lub niedostatecznego jej ciśnienia oraz 
o podejmowanych działaniach naprawczych.  

Urząd Gminy nie podejmował działań na rzecz zmniejszenia awaryjności sieci 
wodociągowej, a także w celu skrócenia czasu usuwania awarii. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 22-23, 27, 30, 32) 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła m.in., że wobec znikomej 
awaryjności systemu wodociągów na terenie Gminy, nie było potrzeby podejmowania 
działań ze strony Wójta. Wskazała również, że współpraca pomiędzy Wójtem 
i Przedsiębiorstwem była wzorowa. Podczas Zgromadzeń Wspólników omawiane były 
wszystkie aspekty współpracy pomiędzy Urzędem a Spółką. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 27) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

1) Posiadane przez Urząd Gminy pisemne informacje o miejscach pobierania 
do badań próbek wody z sieci wodociągowej, ilości i częstotliwości przeprowadzania 
takich badań, pochodziły wyłącznie z ocen jakości wody sporządzonych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie20.  
Urząd nie dysponował uzgodnieniami w tym zakresie dokonanymi pomiędzy 
Przedsiębiorstwem a PPIS. Nie dysponował również pisemnymi informacjami 
dotyczącymi objęcia przez Przedsiębiorstwo monitoringiem występowania substancji 
promieniotwórczych w wodzie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 76) 

2) W badanym okresie Wójt Gminy nie otrzymywał pisemnych informacji 
z Przedsiębiorstwa na temat: wystąpienia okoliczności mogących spowodować 
zmianę jakości wody w sieciach wodociągowych, w tym jej pogorszenie (np. na skutek 
awarii sieci wodociągowej); przypadków przekroczenia parametrów jakości wody; 
podjętych lub planowanych przez Przedsiębiorstwo działaniach naprawczych. 

  (dowód: akta kontroli tom III str. 64-65, 71, 76, 78, 118, 116, 120, 185-186) 

O wystąpieniu w grudniu 2016 r., przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów 
jakości wody na jednym z osiedli mieszkaniowych w Starej Iwicznej (w zakresie 
zawartości żelaza, manganu i mętności) Wójt została poinformowana w przesłanym 
do jej wiadomości piśmie z 4 stycznia 2017 r., w którym Zarządca Wspólnoty 
Mieszkaniowej informował Przedsiębiorstwo o wynikach badań jakości wody 
wykonanych na jego zlecenie21.  Przedsiębiorstwo nie przesłało do Urzędu informacji 
odnośnie przyczyn wystąpienia tego zdarzenia oraz podjętych w tej sprawie 
działaniach naprawczych, a Urząd nie występował pisemnie o przesłanie tego rodzaju 
informacji. Spółka jedynie przesłała do wiadomości Urzędu pismo z 11 stycznia 
2017 r. skierowane do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, w którym zgadzała się 
na dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządcę na wykonanie badań 
jakości wody oraz na dokonanie korekty faktury wystawionej za okresie od 1 grudnia 
2016 r. do 2 stycznia 2017 r., polegającej m.in. na obniżeniu o 50% kwoty odpłatności 
za dostarczoną w tym okresie wodę i odbiór ścieków.     

  (dowód: akta kontroli tom III str. 64-65, 71, 73, 76, 78-92, 116, 120) 

                                                      
20 Dalej także: PPIS. 
21 Ujętych w sprawozdaniu z 2 stycznia 2017 r. z przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Warszawie badań na zlecenie Zarządcy wspólnoty Mieszkaniowej, którymi objęto próbkę wody z kranu w łazience pobraną 
do badań 27 grudnia 2016 r. 
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3) PPIS przekazał Wójtowi Gminy 18 ocen jakości wody w sieciach wodociągowych 
użytkowanych przez Przedsiębiorstwo, dotyczących badanego okresu, z czego 
16 dotyczyło sieci wodociągowych zaopatrywanych z poszczególnych SUW, a dwie 
zawierały ocenę zbiorczą jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy 
Lesznowola w danym roku za pośrednictwem wszystkich sieci wodociągowych. 
We wszystkich przypadkach w ww. ocenach sformułowana została pozytywna ocena 
przydatności wody do spożycia. Poszczególne oceny sporządzone zostały wyłącznie 
na podstawie badań jakości wody wykonanych w ramach nadzoru przez PPIS 
w punktach czerpalnych na poszczególnych sieciach wodociągowych. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 35-60, 93,186) 

Do Urzędu Gminy nie wpływały w badanym okresie zalecenia PPIS w sprawie 
podjęcia działań naprawczych dotyczących poprawy jakości wody.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 93,185-186) 

4) Wójt Gminy nie przekazywała konsumentom informacji o jakości wody 
wodociągowej, o których mowa w §§ 23 i 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi22. 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wskazała, że wszelkich informacji 
na temat dostarczanej wody udzielają pracownicy Przedsiębiorstwa, na którego 
stronach internetowych umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące jakości 
wody w wodociągach gminnych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 66, 72, 76) 

5) Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska w wyjaśnieniach dotyczących 
problemów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wskazała, że największym 
problemem była przewlekłość postępowań w sprawie uzyskania pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 66, 72, 76) 

6) W badanym okresie Urząd Gminy nie realizował przedsięwzięć mających na celu 
poprawę jakości wody ujmowanej (surowej) oraz efektywności i wydajności procesu 
uzdatniania wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła, że zadania związane 
z procesami uzdatniania wody i jej wydobyciem realizowane były przez 
Przedsiębiorstwo. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 66, 73, 77) 

7) W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy nie podejmował działań adresowanych 
do odbiorców wody wodociągowej, mających na celu utrzymanie dobrej jakości wody 
wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego u odbiorcy poprzez dbałość o stan 
techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych instalacji wodociągowych.  

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wskazała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, obowiązek budowy przyłącza 
wodociągowego leży po stronie osoby ubiegającej się o podłączenie do sieci 
wodociągowej. Przedsiębiorstwo wydając warunki techniczne przyłączenia nakazuje 
montaż zaworu antyskażeniowego przy wodomierzu. Pracownicy tej jednostki 
dokonują kontroli wybudowanych przez osoby prywatne przyłączy przed 
podłączeniem ich do sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo i Urząd Gminy nie badają 
stanu technicznego wewnętrznych instalacji wodociągowych, gdyż nie mają takich 
kompetencji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 66, 74, 77) 

                                                      
22 Dz. U. poz. 1989 (obowiązuje od 28 listopada 2015 r.); dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości wody z 2015 r. 
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8) Infrastruktura wodociągowa zlokalizowana na terenie Gminy Lesznowola nie 
została zaliczona do infrastruktury krytycznej.  

Sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego przypisane zostały w Urzędzie Gminy 
do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku inspektora ds. obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego.  
W kolejnych obowiązujących w badanym okresie planach zarządzania kryzysowego 
Gminy Lesznowola (opracowanych w grudniu 2011 r. i czerwcu 2016 r.) nie określono 
zindywidualizowanych zadań w celu ochrony infrastruktury wodociągowej przed 
sytuacją kryzysową. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 97-110) 

3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) W latach 2015-2017 (I kw.) Urząd Gminy nie współpracował z innymi urzędami 
i organami w zakresie zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej 
jakości dla mieszkańców. 
Zastępca Wójta Karolina Pichnej wskazała, że nie było takiej potrzeby. W ostatnich 
latach na terenie Gminy wybudowano nowe stacje uzdatniania wody oraz 
zmodernizowano istniejące, dzięki czemu Gmina jest niezależna od sąsiednich gmin 
w zakresie zapewnienia dostaw wody jej mieszkańcom. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 113, 116) 

2) W badanym okresie do Urzędu Gminy i Rady Gminy nie wpłynęły skargi na jakość 
dostarczanej wody i na działalność Przedsiębiorstwa, poza przypadkiem przekazania 
do wiadomości Wójta skargi skierowanej do Przedsiębiorstwa przez Zarządcę 
Wspólnoty Mieszkaniowej jednego z osiedli mieszkaniowych w Starej Iwicznej. 
Komisja rewizyjna Rady Gminy nie przeprowadzała kontroli realizacji zadań 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.    

(dowód: akta kontroli tom III str. 66, 73-74, 78-92, 132, 134, 183-184) 

3) Przedsiębiorstwo było jedynym podmiotem, któremu udzielono zezwolenia 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w art. 16 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  
Jednostka ta uzyskała zezwolenie decyzją Wójta Nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 r.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 132, 134-135, 151-154) 

4) W Urzędzie nie opracowano zasad sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem. 
Opracowany został Regulamin Pracy Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu 
Spółki. Nie określono zasad działalności Zgromadzenia Wspólników. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 113-114, 117, 119, 121, 214) 

Wójt jako Zgromadzenie Wspólników Spółki, zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej23, powołała w styczniu 2012 r. 
trzyosobową Radę Nadzorczą Spółki, której członkowie potwierdzili w oświadczeniach 
stosowanie się do ograniczeń wynikających z art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi24. W badanym 
okresie odbyły się 22 posiedzenia Rady Nadzorczej, z których sporządzono protokoły. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 135, 191-196, 217-222) 

W Urzędzie Gminy brak było dokumentów z analizy rocznych sprawozdań 
z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa.  
Zastępca Wójta Karolina Pichnej wyjaśniła, że dokumenty przekazane zostały 
do Skarbnika Gminy, która nie wniosła do nich żadnych uwag na piśmie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 114, 117, 119, 121, 187-190, 214-216) 

                                                      
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 827. 
24 Dz.U. z 2017 r. poz. 1222. 
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5) W latach 2015-2017 (do dnia zakończenia niniejszej kontroli) Prezesowi Zarządu 
Przedsiębiorstwa przyznano nagrody roczne za 2014 r. i 2015 r., zgodnie z zasadami 
określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 10/UG/2012 dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie 
kierującej jednoosobową spółką prawa utworzoną przez Gminę Lesznowola oraz 
wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. W skierowanych do Wójta wnioskach 
o przyznanie ww. nagrody Rada Nadzorcza wskazała m.in. na uzyskanie przez 
Przedsiębiorstwo pozytywnych wyników finansowych w roku, za który miała być 
przyznana nagroda roczna.  
Wysokość nagród rocznych, zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, nie przekraczała trzykrotności 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu w roku poprzedzającym 
ich przyznanie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 197-213) 

6) Urząd Gminy nie przeprowadzał w badanym okresie kontroli w Przedsiębiorstwie 
w zakresie zgodności działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 214) 

Zastępca Wójta Karolina Pichnej wskazała, że nie skorzystano z uprawnienia 
do przeprowadzenia takiej kontroli, określonego w art. 18e ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, gdyż Przedsiębiorstwo prowadziło działalność wyłącznie 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła natomiast, że Wójt Gminy 
sprawował nadzór nad Spółką w trakcie posiedzeń Zgromadzenia Wspólników. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 114, 117,133, 136) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Wójt nie wywiązywał się z obowiązków określonych w art. 12 ust. 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz §§ 23 i 24 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r., dotyczących informowania konsumentów (mieszkańców) o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 66, 72, 76) 

Uwagi NIK dotyczą sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością prowadzoną 
przez Przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nie korzystano 
z uprawnienia dotyczącego kontroli wywiązywania się przez tę jednostkę z warunków 
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nie badano 
przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów określających tryb postępowania 
w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody 
bądź wystąpienia zdarzeń mogących spowodować zmianę jakości wody w sieciach 
wodociągowych (np. awarii sieci wodociągowej).  

W ocenie NIK Urząd Gminy w badanym okresie nie sprawował w sposób właściwy 
nadzoru nad realizacją przez Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Nie przeprowadzano kontroli w Przedsiębiorstwie. Wójt nie 
wywiązywała się z obowiązków dotyczących przekazywania konsumentom 
(mieszańcom) informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia.  
 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli25, wnosi o: 

1) określenie w uregulowaniach wewnętrznych osób odpowiedzialnych za realizację 
zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym za sprawowanie 
nadzoru nad Spółką; 

2) wyegzekwowanie od Przedsiębiorstwa wieloletnich planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

3) przekazywanie konsumentom i mieszkańcom Gminy informacji o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę oraz §§ 23 i 24 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
z 2015 r. 

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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

Warszawa, dnia   24  sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy: 
 

Tomasz Świstak 
główny specjalista kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

Jerzy Tchórzewski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

podpis  

 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


