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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/004 – Zapewnienie przez gminy bezpieczeństwa w miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli w województwie lubuskim. 1  

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontrolerzy 1. Zdzisław Szafrański, główny specjalista, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/100/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. 

2. Tomasz Przybysz, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/101/2017 
z dnia 7 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew (dalej: 
Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Leszek Stefan Waloch – Burmistrz Dobiegniewa. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Gmina nie podjęła wystarczających działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (dalej: MWDK). Było ono oznakowane 
w sposób niewystarczający, nie zapewniono wymaganego wyposażenia oraz 
kontroli przez ratowników posiadających przeszkolenie Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego lub podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 
wodnego. Pozytywnie należy natomiast ocenić fakt, że państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, każdorazowo stwierdzał jej przydatność 
do kąpieli. Gmina prowadziła działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsc wykorzystywanych do kąpieli  

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno MWDK3 położone nad jeziorem Osiek 
w miejscowości Osiek. Właścicielem wody jest Skarb Państwa, a przyległego gruntu 
Gmina Dobiegniew. 

W latach 2016-2017 Burmistrz Dobiegniewa poinformował Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku o wyznaczeniu i okresie 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą: lata 2016 i 2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen 
2 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. 
3 Przez miejsce wykorzystywane do kąpieli  rozumie się  wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 
niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne. 

Ocena ogólna
2
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funkcjonowania4 MWDK, jednocześnie zwracając się o przeprowadzenie badań 
jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Burmistrz nie dokonał natomiast zgłoszenia Staroście Strzelecko-Drezdeneckiemu 
wyznaczenia MWDK, stosownie do art. 123a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne5. 

Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przyznał, iż 
nie dokonano takiego zgłoszenia i wyjaśnił, że miejsce to funkcjonuje od wielu lat. 
Nastąpiła zmiana przepisów i brak zgłoszenia wynikał z przeoczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że uzasadnione jest dokonanie, przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu, zgłoszenia MWDK Staroście, co pozwoli temu 
organowi na aktualizację prowadzonej ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
1. Gmina jako organizator MWDK, nie uzyskała zgody właściciela wody na 

podjęcie się zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo wodne, Podinspektor ds. sportu i 
turystyki w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie potwierdził, iż przez nieuwagę 
nie uzyskano takiej zgody. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

Działania podejmowane przy wyznaczaniu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie 
były w pełni prawidłowe. Gmina nie uzyskała bowiem zgody właściciela wody na 
zorganizowanie ww. miejsca.  

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli  

2.1. W latach 2016-2017 roku przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK Gmina 
zleciła przeprowadzenie badań jakości wody. Pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku pobrali próbki wody odpowiednio 
w dniach 8 czerwca 2016 r. oraz 7 czerwca 2017 r. Badanie przeprowadziła 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Badanie jakości 
wody zostało przeprowadzenie w terminie6 zgodnym z art. 34d ust 1 ustawy Prawo 
wodne - to jest odpowiednio w dniach: 8 – 11 czerwca 2016 r. i 7 – 10 czerwca 
2017. W latach 2016-2017 jakość wody badana była również w trakcie 
funkcjonowania MWDK (pobranie próbek wody nastąpiło w dniach 24 sierpnia 2016 
r. i 16 sierpnia 2017 r.). 

W każdym przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku 
stwierdził, że jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli7. 

                                                           
4 Odpowiednio 15.06. – 15.09.2016 r. i 15.06 – 15.09.2017 r. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, ze zm. 
6
 Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku 
wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie 
zdrowotne dla kąpiących się tam osób. 
7 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  
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Badania jakości wody w MWDK prowadzono i dokumentowano zgodnie 
z przepisami rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie 
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 12-28, 82-84) 

2.2. Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił, 
iż pracownicy na bieżąco dokonują wzrokowej oceny jakości wody. Czynność ta nie 
jest jednakże dokumentowana.  

(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

Powiatowy inspektor sanitarny nie przeprowadzał w MWDK kontroli urzędowej, 
o której mowa w art. 34d ust. 6 oraz 163 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 12-28) 

W sierpniu 2016 r. i w czerwcu 2017 r. w MWDK zostały przeprowadzone przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Drezdenku kontrole, które objęły 
swoim zakresem przedmiotowym m.in. stan sanitarno-higieniczny obiektu, 
gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami. Ww. kontrole nie 
wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 29-32) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Zapewniono prawidłowość badania jakości wody w miejscach wykorzystywanych do 
kąpieli.  

3. Prawidłowość prowadzenia działań profilaktycznych 
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli 

3.1. MWDK nad jeziorem Osiek nie jest ogrodzone, droga dojazdowa jest 
utwardzona. Znajduje się tam pomost stały, obszar przeznaczony do kąpieli 
oznaczono za pomocą sznura z bojkami.  

Na tablicy umieszczonej w MWDK, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych8, podano 
informacje dotyczące sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami 
alarmowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 43-53) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła razem z policją i Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym lub innymi podmiotami, które uzyskały 
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami uprawnionymi 
do wykonywania ratownictwa wodnego), analizy zagrożeń, w tym identyfikacji 
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących 
obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. 
Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił m.in., 
iż takiej analizy nie przeprowadzono, gdyż nie stwierdzono takiej potrzeby z uwagi 
na brak na terenie gminy miejsc niebezpiecznych. Obecnie trwa powoływanie 
komisji w skład której wejdą przedstawiciele Policji, WOPR oraz pracownicy Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 79-80, 81) 

                                                           
8 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
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3.3. W latach 2016-2017 Burmistrz Dobiegniewa prowadził działania profilaktyczne 
i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Podinspektor ds. 
sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił m.in., iż corocznie 
przeprowadzane są akcje edukacyjne przy okazji dnia dziecka. W 2016 r. akcja 
informacyjno-edukacyjna „bezpieczna woda” przeprowadzona była nad jeziorem 
Osiek. Była ona skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Podobna akcja przeprowadzona została w 2017r. tym razem nad jeziorem Wielgie 
w Dobiegniewie.  

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 58-80) 

3.4. Na terenie gminy działa regionalny system powiadamiania i ostrzegania 
o nawałnicach i innych zdarzeniach mogących zagrażać życiu lub zdrowiu 
mieszkańców i turystów. Aby otrzymywać takie informacje należy wysłać 
bezpłatnego smsa. Informacje o ostrzeżeniach można uzyskać m. in. od 
pracowników Gminy w MWDK oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

3.5. W latach 2016-2017 dokonywano oczyszczania powierzchni dna obszaru 
przeznaczonego do kąpieli lub pływania. Zgodnie z wyjaśnieniami podinspektora ds. 
sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie takie zabiegi zostały 
przeprowadzone przed rozpoczęciem sezonu. Pracownicy z łódek oraz brzegu 
oceniają stan dna, wszelkie niebezpieczne przedmioty są usuwane. Stan dna 
sprawdzany jest na bieżąco. Wszelkie niebezpieczne przedmioty są natychmiast 
usuwane. Nie było przypadków skaleczeń w trakcie sezonu. Czynności te nie są 
dokumentowane. Pracownicy wykonują je w ramach swoich obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

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

1. W MWDK nad jeziorem Osiek nie wytyczono strefy dla nieumiejących pływać 
wraz z pasem bezpieczeństwa, nie wydzielono brodzika dla dzieci oraz nie 
oznaczono głębokości wody poprzez zamieszczenie tabliczek informujących 
o głębokości wody na pomostach lub bojach. Stanowi to naruszenie przepisów 
§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania 
obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 
informacyjnych i flag9  
Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił, 
iż w 2016r podjęto próbę oznakowania ww. stref ale ze względu na brak 
nadzoru ze strony ratowników, strefy te były dewastowane przez użytkowników 
i nie spełniały swojej funkcji.  

(dowód: akta kontroli str.9-11, 43-53) 

W trakcie kontroli oznaczono w MWDK głębokość wody poprzez przyklejenie 
taśmą do barierki pomostu kartek z podaną głębokością wody.  

(dowód: akta kontroli str., 41-42) 

Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie 
zadeklarował, iż oznaczenia głębokości wody zostaną naniesione w sposób 
trwały. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 

                                                           

9 Dz. U. z 2012 r., poz. 286. 
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2. Urząd nie zapewnił stałej kontroli MWDK przez ratowników wodnych. Ponadto 
w ww. miejscu brak było stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru 
wodnego. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych, do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym 
należy zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez 
ratowników wodnych oraz utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego 
obszaru wodnego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 43-53) 

Burmistrz Dobiegniewa wyjaśnił m.in., iż brak zapewnienia stałej kontroli 
wyznaczonego obszaru przez ratowników wodnych związany jest z brakami 
kadrowymi. Na terenie Gminy Dobiegniew nie ma osób z odpowiednimi 
kwalifikacjami, a poszukiwanie wyszkolonej kadry poza granicami gminy wiąże 
się z bardzo dużymi kosztami. W roku 2017 Gmina otrzymała ofertę 
Gorzowskiej jednostki WOPR opiewającą na kwotę ponad 25.000 zł za sezon. 
Są to środki finansowe, które znacznie przewyższają kwotę, która została 
zabezpieczona na ten cel w budżecie Gminy Dobiegniew na 2017 r. 
Dodatkowo Gmina Dobiegniew od trzech lat utrzymuje pobudowaną ze 
środków unijnych infrastrukturę turystyczną, którą ze względu na trwałość 
projektu unijnego użycza turystom nieodpłatnie. Burmistrz Dobiegniewa 
poinformował także, w roku 2017 wspólnie z Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym w Gorzowie Wlkp. podjęto starania w celu 
zapewnienia wykwalifikowanej kadry ratowniczej na terenie Gminy Dobiegniew 
poprzez przeprowadzenie kursu na ratowników wodnych. W kursie 
uczestniczyło ponad 15 osób z terenu Gminy Dobiegniew, spośród których w 
przyszłym sezonie kąpieliskowym Gmina Dobiegniew, jak zadeklarował 
Burmistrz, zapewni na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad 
jeziorem Osiek kadrę ratowniczą wyposażoną w niezbędny sprzęt ratunkowy 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 
2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 38-40) 

3. Burmistrz Dobiegniewa nie wyposażył MWDK nad jeziorem Osiek w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe 
i słuchowe), sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Obowiązek 
wyposażenia MWDK w ww. sprzęt wynika z treści § 2 ust 2 i § 3 ust 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne10. 

(dowód: akta kontroli str. 43-53) 

Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił, 
że brak ww. sprzętu wynikał z faktu, iż w MWDK nie było nadzoru ratowników 
a obsługa tego sprzętu i wyposażenia wymaga przeszkolonych osób.  

W trakcie kontroli MWDK wyposażono w podstawowy sprzęt ratunkowy 
w postaci kół ratunkowych, rzutek, żerdzi ratunkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 
Burmistrz Dobiegniewa poinformował, iż w przyszłości chce zapewnić stałą 
kontrolę MWDK z wykorzystaniem sprzętu utworzonej w 2015 r. Gminnej 

                                                           
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 



 

7 

Jednostki OSP, która na dzień dzisiejszy jest wyposażona w niezbędny sprzęt 
do ratowania życia na wodzie i lodzie między innymi: samochód terenowy 
przystosowany do ratownictwa wodnego wraz z przyczepą do transportu łodzi 
ratunkowych, ratownicze łodzie motorowe i wiosłowe, żerdzie ratunkowe, 2 koła 
ratunkowe z linką asekuracyjną o długości 100m., rzutki ratunkowe, lornetkę, 
kombinezy do pracy i ratownictwa na wodzie i lodzie, kamerę podwodną, sanie 
lodowe z wyposażeniem, 2 apteczki PSP – R1, deskę ortopedyczną, szyny 
Tramera i radiotelefony.  

(dowód: akta kontroli str. 38-40, 79-80) 

4 W MWDK nad jeziorem Osiek nie zamieszczono tablicy informacyjnej. Zgodnie 
z treścią § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli11 miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się 
przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

(dowód: akta kontroli str. 43-53) 

Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił, 
iż tablica nie została umieszczona bezpośrednio na plaży z uwagi na 
możliwość zniszczenia. Informacje te zostały upublicznione na terenie pola 
namiotowego, które sąsiaduje z MWDK z uwagi na stały nadzór pracownika 
Gminy i tym samym ograniczoną możliwość dewastacji tablicy informacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 

W trakcie kontroli oznaczono MWDK przy pomocy tablicy informacyjnej która 
zawierała m.in. informacje wymagane przepisem § 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu 
oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

5. Burmistrz nie umieścił w MWDK informacji dotyczących zasad korzystania 
z miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz ograniczeń w korzystaniu 
z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 43-53) 

Podinspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Dobiegniewie wyjaśnił, 
iż tablica z Regulaminem MWDK nie została umieszczona bezpośrednio na 
plaży z uwagi na możliwość zniszczenia. Informacje te zostały upublicznione na 
terenie pola namiotowego które sąsiaduje z MWDK z uwagi na stały nadzór 
pracownika Gminy i tym samym ograniczoną możliwość dewastacji tablicy 
informacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80 

W trakcie kontroli przy wejściu na plażę znajdującą się w MWDK umieszczono 
regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli zawierający ww. informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Podjęte przez Gminę działania profilaktyczne w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nie były w pełni 
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prawidłowe. Natomiast pozytywnie należy ocenić przedsięwzięcia edukacyjne 
służące bezpieczeństwu korzystających w takich miejsc.  

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 z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 

1. Zgłoszenie właściwemu organowi faktu wyznaczenia MWDK. 

2. Uzyskanie zgody właściciela wody na zorganizowanie MWDK.  

3. Prawidłowe oznakowanie MWDK. 

4. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników 
wodnych. 

5. Prawidłowe wyposażenie MWDK w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny, leki 
oraz artykuły sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Zielona Góra, dnia   4 października 2017 r.  

 

                                                           
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Tomasz Przybysz 

inspektor kontroli państwowej. 
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podpis Podpis 


