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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 Justyna Goszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  LWA/65/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  LWA/61/2017 z dnia 11 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.  1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Grębków2, ul. Wspólna 5 07-110 Grębków. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Doliński, Wójt Gminy Grębków3. 

(dowód: akta kontroli str.  4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
Gmina umożliwiała zbiorowe zaopatrzenie w wodę niemal wszystkim mieszkańcom. 
Opracowała regulamin dostarczania wody. Urząd Gminy nie sprawował w sposób 
właściwy nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębkowie5, bowiem 
zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie przypisano żadnemu 
z pracowników Urzędu. Nie przeprowadzano również kontroli Zakładu. Nie 
zapobieżono wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych paramentów jakości wody, 
skutkujących wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Węgrowie6 dwóch decyzji o jej nieprzydatności do spożycia. 
Stwierdzone nieprawidłowości w działaniach Urzędu Gminy w przedmiotowym 
zakresie dotyczyły w szczególności: 

 niezgodności Regulaminu dostarczania wody z obowiązującymi przepisami 
prawa;  

 nieweryfikowania składanych przez ZGK wniosków w sprawie zatwierdzenia 
taryf za wodę oraz niereagowania na fakt opracowywania przedmiotowych 
wniosków niezgodnie z przepisami prawa; 

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

zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Dalej także: Urząd lub Urząd Gminy. 
3 Przez cały badany okres. 
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, ZGK lub Zakład. 
6 Dalej także: PPIS. 
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 braku gminnego programu ochrony środowiska; 

 nieprzeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej; 

 nieinformowania PPIS o planowanych działania naprawczych, w przypadkach 
przekroczeń dopuszczalnych paramentów jakości wody w sieci wodociągowej; 

 nieinformowania konsumentów i mieszkańców Gminy o jakości wody 
na zasadach określonych w przepisach prawa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania 
wody. 

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1) W badanym okresie gminna sieć wodociągowa o długości 116,6 km obejmowała 
wszystkie 29 miejscowości (wsi) znajdujące się na terenie Gminy. Zasilana była 
z czterech ujęć wody podziemnej znajdujących się na terenie Gminy, z wyłączeniem 
sieci wodociągowej na terenie trzech miejscowości7, zaopatrywanej w wodę 
kupowaną z sąsiedniej Gminy Kałuszyn na podstawie porozumienia 
międzygminnego z 31 sierpnia 2014 r.  
Dostęp do wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowej miało w tym 
okresie od 95 do 96% mieszkańców Gminy. Według stanu na 31 marca 2017 r. 
liczba przyłączy wodociągowych wynosiła 1 504, tj. o 36 więcej od liczby przyłączy 
wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Do sieci niepodłączone były wyłącznie osoby 
niezainteresowane, korzystające z ujęć wody znajdujących się na terenie ich 
siedlisk. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 25, 47-52, 93-95, 103) 

2) Jedynym zadaniem z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przypisanym 
do obowiązków pracowników Urzędu, w uregulowaniach wewnętrznych 
określających organizację tej jednostki, było dokonywanie uzgodnień możliwości 
podłączenia obiektu budowlanego do gminnej sieci wodociągowej. W Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu ustalonym zarządzeniem Wójta Nr 4/2015 z dnia 27 lutego 
2015 r. oraz w zakresie czynności, zadanie to przypisane zostało do obowiązków 
osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej, 
mieszkaniowej i ochrony środowiska. Pozostałych zadań wynikających z ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków8 nie przypisano do żadnego stanowiska.  

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku spełniała minimalne wymagania 
kwalifikacyjne (w zakresie stażu pracy, wykształcenia i umiejętności zawodowych), 
określone w załączniku nr 3 (tabela F) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych9. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-11, 142) 

Wójt wyjaśnił, że zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę były 
wcześniej przydzielone Inspektorowi ds. planowania przestrzennego, infrastruktury 
technicznej gminy i zamówień publicznych. Po odejściu w 2007 r. z pracy 

                                                      
7 Kolonia Sinołęka, Nowa Trzcianka i Stara Trzcianka. 
8 Dz. U. z 2017 r., poz. 328, dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
9  Dz. U. z 2014 r., poz. 1786. 
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w Urzędzie osoby zatrudnionej na tym stanowisku zadania te, przez niedopatrzenie 
nie zostały przypisane do innego stanowiska. Realizacją zadań z zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Grębkowie. Nadzorowanie ich wykonywania, z racji pełnionej funkcji, należało 
do Wójta i Sekretarza Gminy.   

(dowód: akta kontroli str. 142, 144) 

3) Według stanu na 31 marca 2017 r. wartość majątku trwałego Gminy służącego 
do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców wynosiła 8 961,5 tys. zł brutto (3 865,6 tys. zł netto10). W skład tego 
majątku wchodziły m.in. sieci wodociągowe położone na terenie Gminy, stacje 
uzdatniania wody „Grębków”, „Kopcie”, „Leśnogóra” oraz stacja wodociągowa 
„Polków Sagały”.  

 (dowód: akta kontroli str. 48-51, 71-75, 93-95) 

Obiekty gminnej infrastruktury wodociągowej zostały udostępnione Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Grębkowie w nieodpłatne użytkowanie na podstawie 
umowy z dnia 2 stycznia 2003 r. W umowie wskazano, że użytkownik zobowiązany 
jest do ubezpieczenia przejętego majątku, dokonywania we własnym zakresie 
i na własny koszt remontów, konserwacji i innych napraw oraz ponoszenia wszelkich 
kosztów związanych z ich użytkowaniem, w tym z tytułu opłat publicznych. Nie 
zamieszczono szczegółowych informacji dotyczących infrastruktury wodociągowej 
przekazywanej w użytkowanie Zakładowi, w tym m.in. nie określono jej wartości 
oraz paramentów, w tym m.in. długości i położenia poszczególnych sieci 
wodociągowych. Umową nie objęto sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę 
mieszkańców miejscowości Kolonia Sinołęka, Nowa i Stara Trzcianka, podłączonej 
do sieci wodociągowej należącej do sąsiedniej Gminy Kałuszyn. 

(dowód: akta kontroli str. 26-17) 

Wójt wyjaśnił, że przyczyną nieujęcia w umowie sieci wodociągowej zaopatrującej 
w wodę miejscowości Kolonia Sinołęka, Nowa i Stara Trzcianka był fakt, 
że przedmiotowa umowa została zawarta przed wybudowaniem tej sieci w 2004 r. 
Przyczyną braku precyzyjnego określania przekazywanych składników majątkowych 
było domniemanie, że przedmiotem umowy są wszystkie sieci wodociągowe 
w zakresie wszystkich parametrów tj. średnic rur, długości, materiałów z jakich 
są wykonane, jak też ich wartości.  

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

1.2. Regulamin dostarczania wody 

W badanym okresie na terenie Gminy Grębków obowiązywał Regulamin 
dostarczania wody przyjęty uchwałą Rady Gminy Grębków nr IX/45/2003 z dnia 
29 października 2003 r. 
Regulamin zawierał informacje wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, poza określeniem warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe.  
Postanowienia Regulaminu nie we wszystkich przypadkach były zgodne 
z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 

                                                      
10 Wartość umorzenia przedmiotowych środków trwałych zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. wyniosła 

402,6 tys. zł. 
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oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków11:  

 w § 19 Regulaminu wskazano, że w przypadku przejściowej niesprawności 
wodomierza, nieprzekraczającej trzech miesięcy, ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich sześciu miesiącach 
poprzedzających unieruchomienie wodomierza, co było niezgodne z § 18 ust. 1 
rozporządzenia, z którego wynika, że w przypadku niesprawności wodomierza 
(głównego) ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza; 

 w § 21 ust. 1 Regulaminu wskazano, że otrzymaną fakturę VAT lub rachunek 
za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni lub 
w szczególnych przypadkach na zasadach określonych w umowie, co było 
niezgodne z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika, że odbiorca 
usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, 
który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia 
w inny sposób.  

(dowód: akta kontroli str. 12-17) 

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

1. 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 mógł mieć wpływ na niewywiązanie się 
Urzędu Gminy z obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-11) 

2. Regulamin dostarczania wody12 nie zawierał wymaganych informacji, o których 
mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dotyczących 
warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
Ponadto postanowienia § 19 i § 21 ust. 1 ww. Regulaminu, określające sposób 
ustalania ilości pobranej wody w przypadku przejściowej niesprawności wodomierza 
oraz zasady zapłaty za pobraną wodę były niezgodne z § 18 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie określania taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 12-17) 

Wójt wyjaśnił, że ww. Regulamin został uchwalony przed objęciem przez niego 
stanowiska. Nie miał świadomości, że są w nim braki oraz zapisy niezgodne 
z rozporządzeniem w sprawie określania taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 140-141) 

3. W umowie zawartej z ZGK w dniu 2 stycznia 2003 r. dotyczącej przekazania 
do nieodpłatnego użytkowania infrastruktury wodociągowej, nie wyszczególniono 
poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej oraz nie określono ich paramentów, dotyczących m.in. długości 
i położenia sieci wodociągowych. Ponadto umową nie objęto sieci wodociągowej 
zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości Kolonia Sinołęka, Nowa i Stara 
Trzcianka, z sieci wodociągowej należącej do sąsiedniej Gminy Kałuszyn.  

                                                      
11 Dz. Nr 127, poz. 886 ze zm., dalej także: rozporządzenie w sprawie określenia taryf. 
12 Przyjęty uchwałą Rady Gminy Grębków nr IX/45/2003 z dnia 29 października 2003 r. 
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W ocenie NIK powodowało to nieprzejrzystość sytuacji prawnej części składników 
majątkowych użytkowanych przez ZGK do prowadzenia działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 144-145) 

Obowiązujący w Gminie Regulamin dostarczania wody nie został dostosowany 
do zmienionych uregulowań prawnych, skutkiem czego nie zawierał wszystkich 
wymaganych informacji, a część jego postanowień była niezgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa. Podział zadań w ramach Urzędu nie 
zapewniał, w ocenie NIK, właściwej realizacji zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, co potwierdzają stwierdzone w trakcie kontroli 
nieprawidłowości.  

2. 2. Zatwierdzanie taryf w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

2.1. Uchwalanie taryf 

1) W badanym okresie Urząd Gminy nie planował i nie realizował zadań 
dotyczących rozbudowy lub modernizacji infrastruktury wodociągowej.  

(dowód: akta kontroli str. 21-24, 132-139) 

Kierownik ZGK nie przedstawiał Wójtowi wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że system zaopatrzenia w wodę jest wydolny i nie wymaga 
modernizacji infrastruktury. Wynika to z faktu doprowadzenia sieci wodociągowej 
do wszystkich miejscowości oraz poprawnego działania stacji wodociągowych. 
Ponadto nie były zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w tym zakresie. Ostatnia 
inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej została zrealizowana 
w 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-139, 148) 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Grębków z 2013 r.13 oraz w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Grębków 
z 2015 r., nie sformułowano potrzeb w zakresie rozbudowy lub modernizacji 
infrastruktury wodociągowej. Wskazano jedynie na potrzebę, w miarę możliwości 
technicznych, wykonania tzw. „spinek” łączących poszczególne sieci wodociągowe, 
w celu podwyższenia niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę.  

(dowód: akta kontroli str. 40-54, 81, 93-95) 

Gmina nie posiadała miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów, na których zlokalizowana była infrastruktura wodociągowa14. Nie posiadała 
również aktualnego gminnego programu ochrony środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 68-70, 132, 134, 136-137, 148) 

2) Obowiązujące w latach 2015-2017 taryfy za wodę weszły w życie na podstawie 
uchwał Rady Gminy Grębków: Nr XXXVIII/209/2014 z 6 listopada 2014 r. (taryfa 
na 2015 r.); Nr VIII/52/2015 z 29 października 2015 r. (taryfa na 2016 r.); 
nr XVII/106/2016 z 8 listopada 2016 r. (taryfa na 2017 r.). Zgodnie z ww. uchwałami, 
każda z taryf obowiązywać miała przez jeden rok (od 1 stycznia do 31 grudnia 

                                                      
13 Przyjętym uchwałą Radu Gminy Nr XXX/158/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 
14 Jedyny obowiązujący w badanym okresie plan zagospodarowania przestrzennego, opracowany został przez Gminę dla 

terenów, przez które przebiega dla linia wysokiego napięcia 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów. 

Ocena cząstkowa 
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danego roku). Ustalone w nich ceny jednego m3 kształtowały się następująco 
w poszczególnych latach: 

 Taryfa A - dotycząca odbiorców posiadający wodomierze, korzystających 
z wody w ilościach mniejszych niż 2,5 m3/h, do 300 m3 kwartalnie: 2015 r. - 
1,95 zł netto; lata 2016-2017 - 2,16 zł brutto;  

 Taryfa B - dotycząca odbiorców posiadających wodomierze, korzystających 
z wody w ilościach mniejszych niż 2,5 m3/h, powyżej 300 m3 kwartalnie oraz 
wody pobierane na cele ppoż.: 2015 r. - 1,90 zł netto; lata 2016-2017 - 
2,11 zł brutto;  

 Taryfa C - dotycząca odbiorców indywidualnych korzystających z wody 
całorocznie, nieposiadających wodomierza: 2015 r. - 3,5 zł netto; lata 2016-
2017 - 3,78 zł brutto; 

 Taryfa D - dotycząca odbiorców korzystających z wody w ilościach powyżej 
2,5 m3/h, korzystających z wody okresowo (okres letni), nieposiadających 
wodomierza: 2015 r. - 5,0 zł netto; lata 2016-2017 - 3,40 zł brutto. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-39) 

Przekazane przez ZGK do Urzędu Gminy wnioski o zatwierdzenie taryf sporządzone 
zostały niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia 
w sprawie określenia taryf, w tym m.in. zaadresowane były do Wójta Gminy zamiast 
do Rady Gminy oraz zawierały informacje dotyczące proponowanych stawek opłat 
za wodę, które powinny być podane w załącznikach do wniosku. Ponadto nie 
dołączono do nich uzasadnienia zawierającego informacje wskazane w § 19 ust. 2 
rozporządzenia oraz dokumentów, informacji i tabel wskazanych w § 19 ust. 3 
rozporządzenia. Zamiast tych dokumentów, do wniosków dołączone było pismo 
zwierające informacje o: alokacji niezbędnych przychodów na koszt wskaźnikowy 
wytworzenia 1 m3 wody; przewidywanym wzroście zużycia wody (w wymiarze 2%); 
wielkości współczynników przeliczeniowych użytych do wyliczenia ceny wody dla 
poszczególnych grup jej odbiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 28-39) 

W Urzędzie brak było dokumentów dotyczących weryfikacji ww. wniosków przez 
Wójta lub pracowników Urzędu Gminy. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że każdorazowo zapoznawano się z ww. wnioskami. Ponieważ 
w przeciągu trzech lat (2014-2016) cena wody zwiększyła się tylko o 5 groszy netto 
za 1 m3 nie dokonywano analiz w tym zakresie. Z tego samego powodu nie 
przeprowadzano analiz dotyczących przyczyn wzrostu cen usług wodociągowo-
kanalizacyjnych na poziom wydatków mieszkańców Gminy. Każdorazowo zostało 
przez niego zaaprobowane przedłożone przez Kierownika uzasadnienie do taryf. 
Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie Kierownik ZGK udzielał ustnie na posiedzeniach 
komisji Rady Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str.132, 135) 

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

1. Wójt nie sprawdzał, czy wnioski o zatwierdzenie taryf na lata 2015-2017, 
opracowano zgodnie z przepisami i nie weryfikował kosztów stanowiących podstawę 
ustalenia wysokości proponowanych opłat za wodę, pomimo obowiązków 
wynikających z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Nie reagował również na fakt, że wnioski nie zawierały informacji, dokumentów 
i tabel wskazanych w § 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie określenia taryf oraz, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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że sporządzone zostały niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ww. 
rozporządzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 28-39, 132, 135) 

Wójt wyjaśnił, że wnioski składane przez Kierownika ZGK zawierały dane, którymi 
dysponowała ta jednostka. Niektóre dane nie były dostępne, ponieważ system 
finansowo–księgowy ZGK ich nie generował. W przyszłości zadba o taką 
modernizację tego systemu, aby generował on informacje potrzebne 
do opracowywania wniosków zgodnych ze wzorem określonym w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie określenia taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

2. Wójt nie sporządził gminnego programu ochrony środowiska na lata objęte 
kontrolą, pomimo obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska15. 

 (dowód: akta kontroli str. 132, 134, 148) 

Wójt wyjaśnił, że Gmina nadal realizowała poprzedni program ochrony środowiska, 
który obowiązywał do 2011 r. Wskazał, że w tym roku dołoży starań, aby w budżecie 
na 2018 r. zaplanowana została kwota na sporządzenie nowego programu ochrony 
środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

Wójt Gminy nie wywiązywał się w badanym okresie z obowiązków dokonywania 
weryfikacji przedkładanych przez Kierownika ZGK wniosków o zatwierdzenie taryf 
za wodę, w zakresie podanych w nich informacji o kosztach stanowiących podstawę 
proponowanych stawek opłat za wodę. Nie reagował na fakt opracowywania przez 
ZGK co roku przedmiotowych wniosków niezgodnie z przepisami prawa.  

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

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

1) Urząd nie posiadał dokumentacji technicznej dotyczącej gminnej sieci 
wodociągowej, ponieważ została ona przekazana ZGK w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 150) 

Zarówno Urząd Gminy jak i ZGK nie prowadziły książek obiektów dla budynków 
wchodzących w skład gminnej infrastruktury wodociągowej o których mowa w art. 64 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane16 oraz nie przeprowadzały 
okresowych kontroli stanu technicznego obiektów tej infrastruktury na zasadach 
określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 128-131)  

W umowie z 2 stycznia 2003 r., na mocy której Gmina udostępniła ZGK 
do nieodpłatnego użytkowania infrastrukturę wodociągową nie określono, na kim 
spoczywają ww. obowiązki. 

(dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Wójt wyjaśnił, że nie poddawano obiektów budowlanych okresowym kontrolom 
przez przeoczenie, natomiast książki obiektów nie były prowadzone z powodu 

                                                      
15 Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. 
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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niedopatrzenia. Poinformował ponadto, że zlecił Kierownikowi ZGK założenie 
książek obiektów oraz przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych 
wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej.  

(dowód: akta kontroli str. 130-131)  

2) Urząd nie posiadał udokumentowanych informacji na temat: sposobu 
prowadzenia przez ZGK monitoringu sieci wodociągowej; strat wody w sieci 
wodociągowej; awarii dotyczących infrastruktury wodociągowej, skutkujących 
przerwami w dostawach wody oraz o działaniach planowanych i podjętych przez 
ZGK w celu ich usunięcia.  
Wójt nie podejmował działań w celu: wsparcia przedsięwzięć na rzecz ograniczenia 
wielkości strat wody w sieci wodociągowej oraz zmniejszenia awaryjności sieci 
wodociągowej oraz skrócenia czasu usuwania awarii.  

 (dowód: akta kontroli str. 105-112, 120-122, 150) 

Wójt wyjaśnił m.in., że ściśle i systematycznie współpracował z Kierownikiem ZGK. 
Miał z nim stały kontakt osobisty i telefoniczny. Na bieżąco był przez niego 
informowany o problemach w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, w tym m.in. 
o awariach oraz o planowanych działaniach naprawczych. Nie posiada wiedzy 
na temat wymogu dokumentowania tych działań, a ponadto nie wystąpiła taka 
potrzeba. Według jego wiedzy nie wystąpiły przypadki mogące mieć wpływ 
na zmianę jakości wody. Nie zachodziła potrzeba udzielania przez niego wparcia 
ZGK w przedsięwzięciach mających na celu ograniczenie strat wody, gdyż były one 
wg jego wiedzy znikome. Nie zachodziła również potrzeba udzielania wsparcia ZGK 
w usuwaniu awarii, gdyż jednostka ta była w stanie wykonać te prace we własnym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 105-112, 150) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

1) Posiadane przez Urząd udokumentowane Informacje o miejscach pobierania 
do badań próbek wody z sieci wodociągowej, ilości i częstotliwości przeprowadzania 
takich badań, pochodziły głównie z ocen jakości wody sporządzonych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.  

(dowód: akta kontroli str. 106, 110, 122, 156-167) 

2) Urząd nie posiadał pisemnych informacji z ZGK 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 przez ZGK lub 
planowanych działań naprawczych oraz harmonogramów ich realizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 122-123) 

Wójt wyjaśnił, że w latach 2015-2017 (I kw.) nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć 
wpływ na zmianę jakości wody wodociągowej, w tym jej pogorszenie.   
Informacje o występowaniu przekroczeń parametrów jakości wody Kierownik ZGK 
przekazywał mu ustnie i na bieżąco uzgadniał z nim działania naprawcze. Nie miał 
wiedzy o konieczności dokumentowania tych faktów.  

(dowód: akta kontroli str. 106, 110-111, 150-151) 

3) W badanym okresie PPIS przekazał do wiadomości Wójta 11 okresowych ocen 
jakości wody w sieciach wodociągowych użytkowanych przez Zakład. Cztery z nich 
sporządzone zostały w 2015 r., a siedem – w 2016 r.  
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W 2015 r. PPIS sporządził po jednej takiej ocenie dla czterech gminnych sieci 
wodociągowych, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych od stycznia 
do listopada tego roku, zarówno w ramach kontroli wewnętrznej jak i bieżącego 
nadzoru PPIS nad jakością wody (wszystkie oceny sporządzono 1 grudnia 2015 r.). 
W trzech przypadkach, w oparciu o wyniki ww. badań, PPIS stwierdził przydatność 
wody do spożycia w sieciach wodociągowych „Polków Sagały”, „Kopcie” i Grębków”. 
W ocenie wydanej dla sieci wodociągowej „Leśnogóra” stwierdził natomiast 
warunkową przydatność wody do spożycia. Podstawą takiej oceny były wyniki 
badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, zamieszczone w sprawozdaniu 
z 9 listopada 2015 r. dotyczące wody uzdatnianej podawanej do sieci wodociągowej, 
które wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie 
uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej17. 
W 2016 r. na ogółem siedem ocen jakości wody sporządzonych przez PPIS, 
w pięciu stwierdzono przydatność wody do spożycia, a w pozostałych dwóch brak 
takiej przydatności. Dla sieci wodociągowych „Polków Sagały” i „Kopcie", PPIS 
wydał po jednej pozytywnej ocenie, sporządzonej 22 listopada 2016 r., w oparciu 
o wyniki badań przeprowadzonych (zarówno w ramach kontroli wewnętrznej, jak 
i bieżącego nadzoru PPIS nad jakością wody) w okresie od stycznia do października 
tego roku. W odniesieniu do pozostałych dwóch sieci wodociągowych „Leśnogóra” 
i Grębków” PPIS sporządził w tym roku odpowiednio trzy i dwie oceny, z których  
w jednej dla każdej z tych sieci (pierwszej), stwierdził brak przydatności wody 
do spożycia. 
Podstawę negatywnej oceny z 12 lutego 2016 r. odnośnie przydatności do spożycia 
wody w sieci wodociągowej „Leśnogóra” stanowiły wyniki badań przeprowadzonych 
w ramach kontroli wewnętrznej ZGK, zamieszczone w sprawozdaniu z 9 listopada 
2015 r. (o którym była mowa wyżej18) oraz wyniki badań przeprowadzonych przez 
PPIS w ramach bieżącego nadzoru, ujęte w sprawozdaniu z 1 lutego 2016 r., 
dotyczące wody pobranej do badań u odbiorcy wody (Szkoła Podstawowa), które 
wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie pobranej 
do badań w jednym z punktów czerpalnych19. W ocenach dotyczących jakości wody 
w tej sieci wodociągowej z 20 lipca i 21 listopada 2016 r., w oparciu o wyniki 
kolejnych badań jakości wody, PPIS pozytywnie ocenił jej przydatność do spożycia. 
Podstawą negatywnej oceny z 17 października 2016 r., odnośnie przydatności 
do spożycia wody w sieci wodociągowej „Grębków”, były wyniki badań 
przeprowadzonych przez PPIS w ramach bieżącego nadzoru, ujęte w sprawozdaniu 
z 14 października 2016 r., które wykazały występowanie bakterii grupy coli20 oraz 
enterokoków21, w wodzie pobranej do badań w jednym z punktów czerpalnych 
(budynek mieszkalny). W kolejnej ocenie dotyczącej tej sieci wodociągowej 
z 20 października 2016 r., sporządzonej w oparciu o wyniki badań 
przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej (ujęte w sprawozdaniu 
z 20 października 2016 r.) PPIS pozytywnie ocenił jakość wody w tej sieci 
wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str.156-167) 

4) PPIS nie skierował do Wójta w badanym okresie zaleceń w sprawie podjęcia 
działań naprawczych, w związku ze stwierdzonymi przypadkami przekroczenia 

                                                      
17 Stwierdzony w wyniku badań poziom zawartości manganu wynosił 186 μg/l, przy dopuszczalnym 50 μg/l. 
18 W oparciu o które wydana została ocena z 1 grudnia 2015 r. (o której była mowa wyżej) stwierdzająca warunkową 

przydatność do spożycia wody pochodzącej z tej sieci wodociągowej. 
19 Stwierdzony w wyniku badań poziom zawartości manganu wynosił 164 μg/l. 
20 Stwierdzona w wyniku badań liczba bakterii 6 w 100 ml, przy poziomie dopuszczalnym 0. 
21 Stwierdzona w wyniku badań liczba bakterii 6 w 100 ml, przy poziomie dopuszczalnym 0. 
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dopuszczalnych parametrów jakości wody oraz sformułowanymi ocenami jakości 
wody, w których wskazano na warunkową jej przydatność do spożycia lub brak 
przydatności do spożycia. Przekazywał jedynie do wiadomości Wójta kierowane 
do ZGK pisma w tej sprawie oraz decyzje administracyjne zawierające zalecenia 
dotyczące wdrożenia działań naprawczych.  
W związku z ww. przypadkami przekroczeń dopuszczalnych paramentów jakości 
wody, PPIS wydał dwie decyzje administracyjne, w których stwierdził brak 
przydatności wody do spożycia oraz nakazał ZGK przeprowadzenie działań 
naprawczych. W decyzji Nr 5/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. PPIS nakazał ZGK 
wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartości manganu z wody w sieci 
wodociągowej „Leśnogóra” w terminie do 31 grudnia 2016 r. W decyzji Nr 13/2016 
z dnia 14 października 2016 r. PPIS nakazał ZGK podjęcie działań naprawczych 
(w związku ze stwierdzeniem występowania w wodzie pobranej do badań bakterii 
grupy coli oraz enterokoków) w celu doprowadzenia do odpowiedniej jakości wody 
w sieci wodociągowej „Grębków” w terminie do 25 października 2016 r. 
Po otrzymaniu ww. pism i decyzji Wójt nie informował pisemnie PPIS o planowych 
i podejmowanych działaniach naprawczych dla zapewnienia właściwej jakości wody.  
W dokumentacji Urzędu nie było informacji dotyczących planowanych 
i zrealizowanych przez ZGK działań naprawczych w ww. przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 106-107, 111, 123-124, 169-177) 

Wójt wyjaśnił, że realizacja zaleceń skierowanych do ZGK monitorowana była 
telefonicznie. Ponieważ działania doraźne zastosowane przez ZGK przyniosły 
spodziewaną poprawę jakości wody nie zachodziła potrzeba przeprowadzania 
dodatkowych działań naprawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 106-107, 111, 151) 

5) PPIS informował Wójta o stanie jakości wody na terenie Gminy głównie poprzez 
przekazywane mu do wiadomości okresowe oceny jakości wody w gminnej sieci 
wodociągowej.  
Ponadto Wójt otrzymał oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi na terenie Gminy, sporządzone przez PPIS za 2015 r. i 2016 r. 
Zamieszczono w nich informacje dotyczące m.in.: liczby badań laboratoryjnych 
jakości wody wykonanych w danym roku przez PPIS w ramach monitoringu 
kontrolnego i przeglądowego, zakresu parametrów jakości wody badanych 
w ramach monitoringu przeglądowego, stwierdzonych w wyniku tych badań 
przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody w poszczególnych 
wodociągach; działań podjętych przez PPIS w związku z tymi przekroczeniami i ich 
efektów. 

(dowód: akta kontroli str. 107, 111, 113-118, 124, 156-167) 

6) Informacje o jakości wody wodociągowej były przekazywane konsumentom 
poprzez zamieszczanie na stronie Internetowej Urzędu Gminy ocen jakości wody 
otrzymywanych od PPIS. Dokonywano tego w ciągu 1-2 dni od daty ich otrzymania. 
Konsumentom nie przekazywano natomiast przy wykorzystaniu ww. strony 
Internetowej komunikatów, o których mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi22. Wójt nie przekazywał ponadto mieszkańcom Gminy informacji o jakości 
wody, o których mowa w § 24 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 107, 111-112, 119, 124-125) 

                                                      
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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Wójt wyjaśnił m.in., że udzielił pełnomocnictwa kierownikowi ZGK do podejmowania 
działań, o których mowa w § 23 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r. 
W miejscowościach obsługiwanych przez wodociągi, których woda nie nadawała się 
do spożycia dla ludzi rozwieszano informacje o zakazie spożywania wody 
z wodociągu oraz wskazywano miejsca, w których można się zaopatrzyć w pitną 
wodę. Ponadto pracownik ZGK informował osobiście mieszkańców o występującej 
sytuacji. Treść przekazywanych konsumentom informacji z PPIS uzgadniał 
Kierownik ZGK. Wskazał, że nie miał świadomości o konieczności dokumentowania 
tego faktu. Istotne w tym czasie było dla niego zagwarantowanie bezpieczeństwa 
mieszkańcom. 

 (dowód: akta kontroli str. 107, 111-112, 125, 151) 

7) Wójt w wyjaśnieniach dotyczących problemów w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę wskazał, że jedynym problemem było zapewnienie dostaw 
wody mieszkańcom w okresie suszy.  Zwrócił się wówczas do mieszkańców 
z apelem o racjonalne korzystanie z wody.  
W apelu z 12 sierpnia 2015 r., zamieszczonym na stronie Internetowej Urzędu 
Gminy, Wójt zwrócił się do mieszkańców Gminy o całkowite zaprzestanie lub 
ograniczenie używania wody pitnej m.in. do podlewania ogródków i trawników, 
mycia pojazdów i sprzętu rolniczego.  

(dowód: akta kontroli str. 107, 112, 168) 

8) W Urzędzie Gminy nie było dokumentacji świadczącej o podejmowaniu działań 
na rzecz poprawy jakości wody ujmowanej (surowej) oraz poprawy efektywności 
i skuteczności procesu jej uzdatniania na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.  

(dowód: akta kontroli str. 125-126) 

Wójt wyjaśnił, że nie było potrzeby podejmowania działań w tym zakresie przez 
Gminę. Wodociągi zaopatrywane są w wodę głębinową i istnieje niewielkie ryzyko, 
że będą one zanieczyszczone wodami gruntowymi lub innymi zanieczyszczeniami 
wprowadzanymi do gruntu. Działania w tym zakresie podejmował ZGK, poprzez 
wymianę złoża w odmanganiaczach używanych przez stację uzdatniania wody 
„Leśnogóra”. 

  (dowód: akta kontroli str. 112, 125-126, 151) 

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

Wójt wyjaśnił, że nie podejmowano takich działań, ponieważ na terenie Gminy nie 
znajdują się budynki wielolokalowe, poza Ośrodkiem Zdrowia i Domem Nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 112, 126)  

10) Na trenie Gminy Grębków nie znajdowały się obiekty zaliczone do infrastruktury 
krytycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 96, 101-102) 

Plan zarządzania kryzysowego Gminy Grębków opracowany w kwietniu 2015 r. 
został zatwierdzony przez Starostę Węgrowskiego. Określono w nim m.in. 
potencjalne zagrożenia dotyczące m.in. awarii systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych. W czerwcu 
2016 r. ww. został zaktualizowany w zakresie danych dotyczących przedstawicieli 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.              (dowód: akta kontroli str.81-100) 
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Sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego przypisane zostały w 2008 r. do zadań 
osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. obronnych, obrony 
cywilnej, zarządzania kryzysowego i ppoż.  

(dowód: akta kontroli str. 79-80, 81-82, 87, 112) 

3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) W Urzędzie nie było dokumentacji dotyczącej współpracy z urzędami i organami 
w zakresie zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej jakości, poza 
porozumieniem z 31 sierpnia 2014 r. z Gminą Kałuszyn, w oparciu o które 
mieszkańcy trzech wsi na terenie Gminy Grębków zaopatrywani byli w wodę 
pochodzącą z Gminy Kałuszyn.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 127, 151) 

2) Do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące dostaw wody w ramach zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz działalności ZGK w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-78, 112)  

3) Urząd Gminy nie przeprowadzał kontroli w ZGK, której przedmiotem były 
zagadnienia objęte niniejszą kontrolą. 

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z braków kadrowych. Jedyną osobą o odpowiedniej 
wiedzy, mogącą przeprowadzić taką kontrolę była Skarbnik Gminy, która z powodu 
dużej ilości obowiązków nie miała na to czasu. 

 (dowód: akta kontroli str. 146-147) 

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

1. Wbrew art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane 
wchodzące w skład gminnej infrastruktury wodociągowej nie były poddawane 
okresowym kontrolom stanu technicznego.  Nie założono również dla nich książek 
obiektów budowlanych, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 128-131)  

2. Po otrzymaniu informacji o warunkowej przydatności wody do spożycia Wójt nie 
informował PPIS o planowanych działaniach naprawczych i nie wskazywał terminu 
ich realizacji, co stanowiło naruszenia § 17 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r.                                                               (dowód: akta kontroli str. 124) 

Wójt wyjaśnił, że działania doraźne zastosowane przez ZGK przyniosły 
spodziewaną poprawę jakości wody i dlatego nie zachodziła potrzeba 
przeprowadzania przez Wójta działań naprawczych.    (dowód: akta kontroli str. 151) 

3. Wójt nie przestrzegał postanowień §§ 23 i 24 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r., określających zasady informowania konsumentów (mieszkańców) 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia.  

(dowód: akta kontroli str. 107, 111-112, 119, 124-125, 151) 

1. Uwagi NIK dotyczą sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością 
prowadzoną przez ZGK. Urząd nie przeprowadzał kontroli wywiązywania się przez 
Zakład z zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przestrzegania 
przepisów określających sposób przeprowadzania badań jakości wody, 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).  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. NIK zwraca uwagę, że pomimo braku przepisu prawa zobowiązującego 
do zachowania zasady pisemności w kontaktach z organami państwowymi 
i samorządowymi w sprawie zdarzeń mogących wpłynąć na pogorszenie się jakości 
wody (tj. np. awarii) lub wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości 
parametrów jakości wody, zasada ta powinna być stosowana, m.in. w celu 
umożliwienia oceny (w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej) prawidłowości 
wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. 

W ocenie NIK Urząd nie sprawował w sposób właściwy nadzoru nad działalnością 
Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nie przeprowadzano kontroli 
w ZGK. Nie zapobieżono wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych parametrów 
jakości wody, skutkujących wydaniem przez PPIS dwóch decyzji o braku jej 
przydatności do spożycia. Wójt nie wywiązywał się z obowiązków przeprowadzania 
okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wchodzących 
w skład infrastruktury wodociągowej oraz prowadzenia książek obiektów 
budowlanych. Nie informował PPIS o planowanych działaniach naprawczych 
w związku z przekroczeniami dopuszczalnych parametrów jakości wody w gminnej 
sieci wodociągowej oraz konsumentów i mieszkańców Gminy o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia.  

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 Kontroli23, wnosi o: 

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

2) dostosowanie postanowień Regulaminu dostarczania wody do przepisów 
prawa; 

3) sprawdzanie i egzekwowanie od ZGK prawidłowego opracowywania 
wniosków o zatwierdzenie taryf za wodę; 

4) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska stosownie do art. 17 
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

5) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych infrastruktury wodociągowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy Prawo budowlane; 

6) założenie książek obiektów dla budynków wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej zgodnie z postanowieniami art. 64 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane; 

7) informowanie PPIS o planowanych działaniach naprawczych w celu 
przywrócenia właściwej jakości wody w gminnej sieci wodociągowej 
stosownie do § 17 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.; 

8) przekazywanie konsumentom i mieszkańcom Gminy informacji o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z §§ 23 i 24 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r. 

                                                      
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 
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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 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   23  sierpnia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 
 

Justyna Goszcz 
 Główny specjalista k.p. 
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