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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67–112 Siedlisko, dalej jako Urząd.  

 

Dariusz Straus, Wójt Gminy Siedlisko, od 1 grudnia 1998 r. 

 

Ocena wykorzystania dotacji z budżetu państwa. 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015–2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/25/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.  

 

 (akta kontroli str.1-8) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina Siedlisko (dalej: Gmina) prawidłowo zaplanowała i wykorzystała dotacje 
celowe przyznane z budżetu państwa na rok 2018, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
remontu dróg gminnych. Środki dotacji wydatkowano stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa i warunków umownych, w szczególności zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Rozliczenia wykorzystania dotacji celowych sporządzone zostały 
terminowo i rzetelnie, na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych. Niewykorzystane 
środki pochodzące z dotacji zostały terminowo zwrócone Wojewodzie Lubuskiemu.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła przyjęcia niezgodnej z przepisami prawa 
podstawy do naliczenia podstawowej kwoty dotacji dla podmiotu prowadzącego 
przedszkole niepubliczne i skutkowała kilkuprocentowym zaniżeniem wartości 
udzielonej dotacji. Nieprawidłowość powyższa nie miała wpływu na wysokość 
pobranej z budżetu państwa i wykorzystanej przez Gminę dotacji celowej 
otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania 
przedszkolnego. Ponadto nieprawidłowość ta została usunięta w toku kontroli.  

Wdrożenie – zadeklarowanej w trakcie kontroli przez Wójta Gminy – zmiany 
procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości 30 
tys. euro, mającej na celu ustanowienie zasad udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej poniżej 20 tys. zł netto oraz wprowadzenie zasady pisemnego 
regulowania praw i obowiązków stron realizujących zamówienia na rzecz Gminy, 
wpłynie na pełniejsze zabezpieczenie interesu Gminy, jak również na wzmocnienie 
mechanizmów systemu kontroli zarządczej oraz zwiększenie przejrzystości działania 
Urzędu.  

 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa 
przekazane przez Wojewodę Lubuskiego. 

W roku 2018 Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe m.in. na 

dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
remontu dróg gminnych w łącznej wysokości 593 tys. zł3, w tym dotacja celowa z 
zakresu: 

 wychowania przedszkolnego wyniosła 141 tys. zł,  

 remontu dróg gminnych - 452 tys. zł. 
(akta kontroli str.9) 

1.1. Planowanie i wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Planowanie dotacji 

Liczba uczniów wskazanych przez placówki przedszkolne w Systemie Informacji 
Oświatowej (SIO), według stanu na dzień 30 września 2017 r., będąca podstawą – 
na mocy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych4 - obliczenia należnej na rok 2018 dotacji celowej na dofinansowanie 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Wartość ostateczna (z uwzględnieniem zmian). 
4 Dz. U. poz. 2203, ze zm. 
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zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, była zweryfikowana przez placówki 
przedszkolne, co zostało udokumentowane odnotacjami na raportach 
wydrukowanych z SIO.  

Wg stanu na 30 września 2017 r. w Gminie nie wystąpiły przypadki nieprzyjęcia do 
przedszkoli działających na terenie Gminy dzieci zamieszkałych w jej granicach, 
które w roku 2017 kończyły 5 lat lub mniej. 

(akta kontroli str. 10-14) 

Gmina nie przekazała Wojewodzie Lubuskiemu informacji o liczbie dzieci, którym 
nie wskazano - według stanu na dzień 30 września 2017 r. - miejsca korzystania z 
wychowania przedszkolnego, o czym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego5. 

(akta kontroli str. 10-11) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie wysłano powyższej informacji do Wojewody 
Lubuskiego, ponieważ wg stanu na 30 września 2017 r. nie wystąpił przypadek 
nieprzyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy do przedszkoli. W sytuacji, 
kiedy wszystkie zgłoszone dzieci w wieku do lat 5 zostały przyjęte, zgodnie z 
wyjaśnieniami Wójta, uznano, że nie występuje konieczność wysyłania informacji do 
Wojewody Lubuskiego.  

(akta kontroli str. 102-104) 

Gmina zaplanowała dochód z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w 
uchwale budżetowej na 2018 r. w wysokości 134,3 tys. zł, następnie uchwałami 
Rady Gminy z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającymi uchwałę budżetową na 2018 r. 
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlisko na lata 2018-2029, jej 
wartość została zwiększona do kwoty 141,1 tys. zł, tj. do poziomu przyznanej 
Gminie dotacji celowej z budżetu państwa. 

(akta kontroli str. 15-38) 

Gmina terminowo i rzetelnie realizowała dyspozycje Lubuskiego Kuratora Oświaty 
związane z planowaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, w tym 
dokonała do dnia 22 stycznia 2018 r. weryfikacji danych w SIO stanowiących 
podstawę naliczenia dotacji.   

(akta kontroli str.11-14) 

Informację o wysokości przyznanej na rok 2018 przez Ministra Edukacji Narodowej 
dotacji celowej Gmina otrzymała pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 
14 lutego 2018 r. W związku z powyższą informacją, Gmina poinformowała 
Lubuskiego Kuratora Oświaty o podziale przyznanej dotacji na poszczególne 
rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj. na rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych) oraz 80104 (Przedszkola).   

(akta kontroli str. 39-44) 

Wykorzystanie dotacji celowej: 

 
Środki dotacji celowej Gmina otrzymała: 

 w maju 2018 r. – za pierwsze 5 miesięcy roku 2018, 

                                                      
5 Dz. U. poz. 875 (uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.). 
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 w terminie do 15 każdego miesiąca – za kolejne miesiące roku 2018, tj. w 
terminie, o którym mowa w art. 53 ust 9 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.  

(akta kontroli str. 45-48) 

Gmina przekazywała środki publicznym placówkom prowadzącym nauczanie 
przedszkolne w terminach i kwotach mieszczących się w planie finansowym tych 
jednostek, z uwzględnieniem zgłaszanych przez ww. jednostki potrzeb, co 
sprawdzono na podstawie ewidencji budżetu prowadzonej w ramach kont 223 
(Rozliczenie wydatków budżetowych) oraz 133 (Rachunek budżetu) dotyczącej 
marca, czerwca i września 2018 r.   

(akta kontroli str. 49-55) 

W przypadku placówki niepublicznej realizującej wychowanie przedszkolne – środki 
przyznanej dotacji były przekazywane w okresach miesięcznych, na podstawie 
otrzymywanej z placówki niepublicznej comiesięcznej informacji o liczbie dzieci z 
terenu Gminy uczęszczających do tej placówki6.  

(akta kontroli str. 56, 59-64) 

W Gminie funkcjonowały uchwalone przez Radę Gminy7 procedury dotyczące trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych, gimnazjów i 
przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i 
wykorzystania. W trakcie 2018 r. w placówce niepublicznej prowadzącej 
wychowanie przedszkolne przeprowadzona została jedna kontrola (we wrześniu 
2018 r.) w zakresie m.in. weryfikacji liczby wychowanków zamieszkałych na terenie 
Gminy uczęszczających do przedszkola, stanowiącej podstawę naliczania dotacji 
oraz w zakresie wykorzystania środków dotacji – nie stwierdzono nieprawidłowości.   

(akta kontroli str. 69-73, 74-77) 

Gmina wykorzystała środki otrzymanej w 2018 r. z budżetu państwa dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem. Ww. dotacja stanowiła 18,9% wydatków bieżących Gminy 
poniesionych na realizacje zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego8. 
Na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Gmina w 2018 r. wydatkowała 
łącznie 687,6 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 78-81, 93) 

Gmina rzetelnie i z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego9, dokonała 
rozliczenia otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej. 

W wyniku dokonanego rozliczenia ustalono kwotę nadmiernie pobraną (w związku z 
mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30 września 
2018 r.) wynoszącą 10.960 zł, która została zwrócona na rachunek Wojewody 
Lubuskiego w dniu 14 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str.82-92) 

 

                                                      
6 Zweryfikowano na podstawie dokumentacji dotyczącej marca, czerwca; pismem z dnia 11 września 2018 r. 
placówka zgłosiła, że w związku z otrzymaniem dofinansowania działalności nie będzie pobierała dotacji od 
Gminy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r. 
7 Uchwała nr XXII/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
8 Wydatki bieżące na funkcjonowanie publicznych przedszkoli powiększone o kwotę wypłaconej dotacji na 
wychowanie przedszkolne dla placówki niepublicznej. 
9 Dz. U. poz. 2425. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nie w pełni prawidłowo naliczono dotację na wychowanie przedszkolne dla placówki 
niepublicznej. Podstawą naliczenia przez Gminę dotacji na rok 2018 (bazą do 
ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli) była ostateczna wartość planu 
wydatków bieżących przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę 
(pomniejszonych o uzyskiwane dochody, w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające 
do placówki publicznej) na rok 2017, zamiast planu wydatków bieżących 
przedszkola publicznego na rok 2018. 

(akta kontroli str. 59, 94-98) 

Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wyznaczana powinna być w oparciu o 
wartość wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie 
przez Gminę przedszkoli. 

Przeliczenie udzielonej placówce niepublicznej dotacji w oparciu o zaplanowane 
wydatki bieżące przedszkola publicznego na rok 2018 zwiększyłoby wartość 
przyznanej przez Gminę dotacji na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola 
niepublicznego z 389,90 zł na 414,29 zł. Łączna wartość dotacji na rok 2018 dla 
przedszkola niepublicznego zwiększyłaby się z 203.137,90 zł do 215.430,80 zł, tj. o 
12.292,90 zł. 

(akta kontroli str.78-81, 99) 

W powyższej sprawie, naliczająca ww. dotację, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że mylnie 
zinterpretowała przepisy dotyczące naliczania dotacji dla podmiotu prowadzącego 
przedszkole niepubliczne. 

 (akta kontroli str.107-108) 

W dniu 5 marca 2019 r. Gmina przekazała placówce niepublicznej kwotę 
12.292,90 zł celem zwiększenia wartości dotacji udzielonej w 2018 r. do poziomu 
ustalonego w oparciu o plan wydatków bieżących przedszkola publicznego na 
2018 r.10 

(akta kontroli str. 100-101) 
 

1.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Gmina – w oparciu o przygotowany wniosek o dofinansowanie - otrzymała dotację 
celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 004701F i 004720F w 
miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko. Zadanie obejmowało remont - 
zlokalizowanych w miejscowości Siedlisko - dwóch odcinków drogi gminnej o 
numerze 004701F o łącznej długości 682 m oraz jednego odcinka drogi gminnej o 
numerze 004720F o długości 1.020 m. Dotacja celowa przyznana została przez 
Wojewodę Lubuskiego w wysokości 451,9 tys. zł, stanowiącej nie więcej niż 50% 
kosztów kwalifikowalnych realizacji ww. zadania11. Określona w umowie całkowita 
wartość zadania (brutto12) wyniosła 903,9 tys. zł, z tego: wydatki na roboty 
budowlane – 890,5 tys. zł, nadzór inwestorski – 13,4 tys. zł. Ww. zadanie 

                                                      
10 Prezes Fundacji prowadzącej dotowane przez Gminę przedszkole niepubliczne złożył oświadczenie o 
niedochodzeniu od Gminy odsetek za zwłokę od zwiększenia kwoty dotacji na 2018 r., wypłaconej w 2019 r. 
11 Umowa nr 18/37/4/2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r., zmieniona aneksem z dnia 23 listopada 2018 r. 
12 Gmina złożyła oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT. 
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prawidłowo ujęte zostało w budżecie Gminy na 2018 r.  
(akta kontroli str. 109-141) 

Urząd prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystał środki ww. dotacji 
celowej, przeznaczając je – zgodnie z postanowieniami § 1 umowy zawartej z 
Wojewodą Lubuskim – na pokrycie 50% poniesionych w 2018 r. wydatków z tytułu 
wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji 
rzeczowej zadania potwierdzone zostało protokołem odbioru robót z dnia 
5 października 2018 r .13, a realizacja finansowa - w dniu 13 grudnia 2018 r., tj. z 
zachowaniem terminu przewidzianego ww. umową zawartą z Wojewodą 
Lubuskim14.  

(akta kontroli str. 142-143) 

Urząd zastosował przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych15 w wymaganym zakresie dotyczącym robót budowlanych – wyboru 
wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

(akta kontroli str. 142-143) 

W zakresie nadzoru inwestorskiego o wartości wynoszącej 13,4 tys. zł (stanowiącej 
1,5% wartości robót budowlanych objętych tym nadzorem), realizowanego w 
ramach omawianego zadania, nie występowała konieczność zastosowania 
przepisów ww. ustawy przy udzielaniu zamówienia na tę usługę.  

Dokumentacja związana z udzieleniem ww. zamówienia nie zawierała dokumentów 
potwierdzających sposób wyboru wykonawcy i określenie jego wynagrodzenia, co 
nie pozwalało na ustalenie (na podstawie dokumentów) czy w przypadku tym 
zastosowane zostały zasady, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych16, w tym m.in. zasada oszczędnego 
sposobu dokonywania wydatków oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów.  

Procedura wewnętrzna Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 tys. euro określała tryb 
postępowania dla zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł netto, kwestie udzielania 
zamówień poniżej 20 tys. zł nie zostały uregulowane. 

(akta kontroli str. 142-143, 174-178) 

W ocenie NIK wykonane czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych 
poniżej równowartości 20 tys. zł netto powinny być udokumentowane, co czyniłoby 
sposób realizacji tych zamówień bardziej transparentnym, w tym weryfikowalnym 
pod kątem spełnienia zasad wydatkowania środków określonych w ustawie o 
finansach publicznych. 

W sprawie przyczyn powyższego stanu rzeczy Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że: 
- pomimo że procedura wewnętrzna nie określała trybu postępowania dla zamówień 
poniżej 20 tys. zł netto, to wydatkowanie środków publicznych nie następowało w 
sposób zupełnie dowolny. Stosowana była praktyka, że pracownik realizujący zakup 
konsultował go z Wójtem lub Sekretarzem Gminy, w tym pod kątem kosztu zakupu, 
w oparciu o informacje zebrane w toku rozmów telefonicznych przeprowadzonych z 
potencjalnymi dostawcami, z docierających do Urzędu folderów reklamowych czy 
też z przeglądu cen w sklepach internetowych. Powyższe czynności - wobec braku 

                                                      
13 Usunięcie usterek nieistotnych potwierdzono protokołem odbioru z dnia 17 października 2018 r. 
14 Termin rzeczowej realizacji zadania upływał z dniem 30 listopada 2018 r., termin realizacji finansowej – 31 
grudnia 2018 r. 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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takiego uregulowania wewnętrznego - nie były dokumentowane. Wójt dodał 
jednocześnie, że obecnie trwają w Urzędzie prace nad wdrożeniem 
uszczegółowienia ww. procedury udzielania zamówień publicznych, które zawierać 
będzie wymagany sposób postępowania i dokumentowania zamówień o wartości 
szacunkowej poniżej 20 tys. zł netto; 
 - poszukiwania inspektora nadzoru przeprowadzono telefonicznie, telefonicznie 
uzgodnione zostało również wynagrodzenie; Wójt wyjaśnił również, że do celów 
szacowania wartości zamówienia na nadzór inwestorski przeprowadzono analizę 
cen usługi nadzoru inwestorskiego na rynku lokalnym oraz analizę cen z ostatnich 
przeprowadzonych przez Gminę inwestycji. W wyniku powyższej analizy ustalono, 
że nadzór inwestorski to koszt do około 2% wartości robót budowlanych.  

(akta kontroli str.102-104) 

W zakresie realizacji usługi nadzoru inwestorskiego ustalono ponadto, że usługa ta 
została wykonana w oparciu o pismo Gminy, którym zlecono wykonawcy pełnienia 
nadzoru inwestorskiego, z jednoczesnym wskazaniem jedynie nazwy zadania, 
terminu zakończenia pełnienia funkcji oraz wysokości wynagrodzenia.  

Dokument powyższy nie zawierał w szczególności zakresu obowiązków i 
odpowiedzialności wykonawcy (w tym zasad naliczania kar umownych za 
nieprawidłową realizację zadania), określenia warunków i terminu zapłaty 
wynagrodzenia, w związku z powyższym dokument ten nie można uznać za 
stanowiący podstawę oceny spełnienia przez Gminę zasad, o których mowa w art. 
44 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych.  

(akta kontroli str. 167-173) 

Rzetelne zabezpieczenie interesu Gminy – w ocenie NIK – wymaga zawierania 
pisemnych umów z wykonawcami, postanowieniami których należałoby precyzyjne 
określić przede wszystkim prawa i obowiązki stron oraz zakres odpowiedzialności 
wykonawców za niewłaściwe wykonanie zamówień. 

W sprawie przyjętego sposobu uregulowania realizacji ww. usługi Wójt Gminy 
wyjaśnił, że uznano, iż zawarcie w zleceniu nazwy zadania inwestycyjnego wraz z 
nazwą realizowanego programu, wysokości wynagrodzenia i terminu zakończenia 
realizacji, określa obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego związane z 
wykonaniem tegoż zadania przez wykonawcę. Dodał, że w celu jednoznacznego 
określenia praw i obowiązków stron Urząd nie będzie w przyszłości stosować już 
takiej formy zakupu usług. 

 (akta kontroli str. 102-104) 

W Urzędzie wyodrębniono ewidencję księgową środków otrzymanych z tytułu 
powyższej dotacji celowej oraz wydatków finansowanych z tych środków. 

(akta kontroli str.179-180) 

Gmina rzetelnie i w terminie umownym (do 31 stycznia 2019 r.) dokonała rozliczenia 
otrzymanej dotacji celowej. Wojewoda Lubuski nie przeprowadzał kontroli 
prawidłowości realizacji zadania w formie kontroli bezpośredniej w Urzędzie Gminy. 

(akta kontroli str. 181-187) 

W wyniku realizacji ww. zadania uzyskano następujące efekty:  

 droga gminna o nr 004701F – na odcinku o długości 354 m wykonano 
frezowanie nawierzchni bitumicznej i zastąpiono ją warstwą z betonu 
asfaltowego, wykonano trzy progi zwalniające, regulację pionową zaworów 
wodociągowych studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów 
kanałowych oraz na drugim odcinku tej drogi o łącznej długości 328m 
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wykonano frezowanie nawierzchni betonowej i bitumicznej, zastąpiono ją 
nową warstwą nawierzchni bitumicznej, uregulowano pobocza gruntowe, w 
tym część poboczy utwardzono tłuczniem, uregulowano studzienki dla 
kratek ściekowych ulicznych, wykonano parking (w ciągu drogi) oraz zjazd z 
nawierzchni bitumicznej, 

 droga gminna nr 004720F – na odcinku o długości 1.020 m wykonano 
wymianę istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną 
wraz z utwardzeniem poboczy po obu stronach jezdni. 

(akta kontroli str. 9)  

Zrealizowana inwestycja, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o 
dofinansowanie, wpływa na poprawę bezpieczeństwa komunikacji, bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Gminy.  

 (akta kontroli str.118-124) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

 

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 Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Zielona Góra, 11 marca 2019 r. 

 

Kontroler 

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

Podpis 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektor 

Włodzimierz Stobrawa 

 
 

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

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


