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 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła  

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego, 

gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym. Kontrolą objęto okres od 

1 stycznia 2007 r. do 31 października 2008 r. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 13 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ust. l i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Burmistrza Gorzowa 

Śląskiego w zakresie spraw objętych kontrolą.  

                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny 

cząstkowe: 

1. Działania Urzędu na rzecz regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Gorzów Śląski, zwanej dalej „Gminą”, oraz ujawniania  

w księgach wieczystych prawa własności Gminy do nieruchomości ujętych w gminnym 

zasobie nieruchomości były nierzetelne (podejmowane z opóźnieniem).   

Według danych opracowanych przez Urząd na potrzeby kontroli NIK, na dzień 1 stycznia 

2007 r. nie został uregulowany stan prawny 609 działek (47,1 %) o łącznej powierzchni  

125 ha, tj. 31,5 % gruntów gminnych ogółem. 

1.1. Działania Urzędu w okresie objętym kontrolą, polegające na złoŜeniu do sądu 14 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy do nieruchomości 

obejmujących 167 działek ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 30,7287 ha. tylko 

w niewielkim stopniu zmieniły tą sytuację, gdyŜ na dzień 24 września 2008 r. nadal nie został 

uporządkowany stan prawny 506 działek wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości (29,4 %), o łącznej powierzchni 101,9 ha (25,8 %). 

NIK zwraca uwagę, Ŝe powyŜszy stan wynikał m.in. z tego, Ŝe inspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa 

Urzędu (zwanym dalej „Referatem GNRL”), nie dopełnił obowiązku określonego w art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece2, zobowiązującego 

właściciela nieruchomości do niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienia swego prawa 

w księdze wieczystej, poniewaŜ: 

− wnioski o ujawnienie prawa własności Gminy w księdze wieczystej, dotyczące 108 działek 

o powierzchni 18,9666 ha, zostały złoŜone w Sądzie po upływie ponad 2 miesięcy od 

uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nabycie ich przez Gminę z mocy prawa, 

− z powyŜszej liczby wnioski o ujawnienie prawa własności gminy w stosunku do 3 działek 

o powierzchni 0,9277 ha, zostały złoŜone po upływie od 12 do ponad 14 lat od 

uprawomocnienia się decyzji komunalizacyjnej, przy czym w jednym przypadku jako 

powód takiego stanu podano przeoczenie. 

NIK ocenia, Ŝe wyjaśnienia pracownika Urzędu, odpowiedzialnego za składanie wniosków, 

w których powołano się na nieznajomość przepisów ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece nie zasługują na uwzględnienie. TakŜe szeroki zakres spraw związanych 

z komunalizacją mienia i skomplikowany stan prawny skomunalizowanych nieruchomości, 

                                                 
2 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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powołany przez Pana Burmistrza jako przyczyna nieegzekwowania od pracowników Urzędu 

obowiązku niezwłocznego ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy, nie 

moŜe być przez Izbę uznany za wystarczające usprawiedliwienie opisanych wyŜej opóźnień. 

1.2. Według stanu na dzień 14 października 2008 r. Urząd nie ujawnił w księgach 

wieczystych prawa własności Gminy do 3 działek (bez ustalonej wartości) o łącznej 

powierzchni 0,1190 ha, skomunalizowanych decyzjami uprawomocnionymi w latach 1991-

1994 r. Podkreślić naleŜy, Ŝe do 2008 r. nie udokumentowano Ŝadnych działań na rzecz 

ujawnienia ww. prawa do dwóch z tych działek o łącznej powierzchni 0,0785 ha, natomiast 

działania związane z regulacją stanu prawnego trzeciej działki (0,4050 ha) zostały zaniechane  

w 2004 r. ze względu na niezgodność zapisu określającego jej właściciela w Ewidencji 

Gruntów i Budynków (dalej „EGB”), prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie 

(Skarb Państwa) i księdze wieczystej (osoba fizyczna). W tym przypadku czynności 

wznowiono dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK (przygotowanie wniosku 

o zasiedzenie). 

NIK ocenia, Ŝe powołany w wyjaśnieniach pracownika Urzędu fakt odnalezienia „na 

przełomie 2007 i 2008 r” dwóch spośród trzech ww. decyzji komunalizacyjnych, wskazuje na 

niewłaściwe (nierzetelne) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących ujawniania 

praw Gminy do skomunalizowanych działek i na konieczność podjęcia w tym zakresie 

działań porządkujących.  

NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, Ŝe naruszenie wymogu niezwłocznego ujawniania 

w księgach wieczystych prawa własności Gminy do nieruchomości, moŜe skutkować 

ujawnieniem w tych księgach innego właściciela lub uniemoŜliwi ć przejęcie nieruchomości, 

gdy w księgach tych jest wpisany inny właściciel, np. z powodu zasiedzenia. 

Uwzględniając dotychczasowy przebieg realizacji przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego3 NIK ocenia, Ŝe dotrzymanie 24 miesięcznego terminu 

składania do sądów wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do 

nieruchomości, wyznaczonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. będzie 

moŜliwe jedynie pod warunkiem intensyfikacji działań Urzędu w tym zakresie. 

2. Burmistrz przedłoŜył Wojewodzie Opolskiemu miesięczne sprawozdania 

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności do nieruchomości stanowiących zasób Gminy, w terminie wymaganym 

                                                 
3 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 



 

 

4 

 

art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r., z wyjątkiem sprawozdania za miesiąc sierpień 

2008 r., przekazanego 3 dni po ustawowym terminie. 

Sprawozdania za okres listopad 2007 r. - czerwiec 2008 r. nie zawierały danych w zakresie 

realizacji przez Burmistrza obowiązku ustalonego art. 2 ust. 3 ww. ustawy o ilości złoŜonych 

w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy do 

nieruchomości, co wyjaśniano niewłaściwym odczytaniem wymogu zawartego w ww. 

przepisie. NIK ocenia, Ŝe zarówno powyŜsze wyjaśnienia, jak i uznanie przez Kierownika 

Referatu GNRL za nieistotną 3-dniowej  zwłoki w przekazaniu ww. sprawozdania do 

Wojewody dowodzą nieskuteczności działania systemu obiegu informacji w Urzędzie, jak 

i działającego w nim systemu kontroli wewnętrznej. 

3. Ewidencja zasobu prowadzona w Urzędzie róŜniła się od danych posiadanych 

przez Starostwo Oleskie, dotyczących tegoŜ zasobu. 

3.1. NIK ustaliła, Ŝe liczba działek stanowiących mienie gminne, wykazana przez Starostwo 

Oleskie, w porównaniu z danymi ujętymi z ewidencji prowadzonej w Urzędzie (na arkuszu 

MSExcel), na dzień 1 stycznia 2007 r. była większa o 107 działek (o 9,1 %), a na dzień 

1 stycznia 2008 r. mniejsza o 33 działki (o 2,8 %). Łączna powierzchnia tych działek była 

natomiast mniejsza odpowiednio o 68 ha (o 22,7 %) i 67 ha (o 22,4 %), przy czym dane 

Urzędu nie uwzględniały rowów melioracyjnych (wg danych na 24 września 2008 r. 

236 działek o powierzchni 29,3280 ha) nie ujętych w ewidencji. 

3.2. Opisane wyŜej róŜnice były wynikiem m.in. nie zaliczenia w EGB do zasobu gminnego 

gruntów ujętych w ewidencji prowadzonej w Urzędzie, których stan prawny nie został 

uregulowany (w EGB jako ich właściciela wskazano Skarb Państwa) oraz zawarcie 

w ewidencji prowadzonej przez Gminę nierzetelnych danych o drogach o nieuregulowanym 

stanie prawnym – np. wykazana w ewidencji Gminy powierzchnia dróg o nieuregulowanym 

stanie prawnym na 1 stycznia 2007 r., była faktycznie mniejsza od ujętej w EGB o: 3,9913 ha 

(o 9,3%) - w miejscowości Uszyce, 4,099 ha (o 31,2 %) - w miejscowości Jamy i 7,0770ha 

(o 29,3 %) - w Gorzowie Śląskim. 

3.3. W ocenie NIK powyŜsze rozbieŜności powinny być wyeliminowane dzięki prowadzeniu 

przez pracowników Urzędu ewidencji gminnego zasobu nieruchomości na bieŜąco i dzięki 

rzetelnej weryfikacji  dokumentów stanowiących podstawę ujęcia w ewidencji Urzędu 

danych o naleŜących do Gminy gruntach.  

Tymczasem Inspektor ds. gospodarki nieruchomości wyjaśniła, Ŝe powierzchnię działek 

o nieuregulowanym stanie prawnym, połoŜonych pod drogami, ujęła w ewidencji załoŜonej 

w 2005 r., na podstawie kart komunalizacyjnych z 1990 r., bez weryfikacji danych, 
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natomiast ww. rowów nie wprowadziła do ewidencji nieruchomości Gminy, gdyŜ informację 

o tym, Ŝe rowy te stanowią jej własność uzyskała dopiero 12 grudnia 2007 r. i od tego czasu 

Burmistrz nie podjął decyzji akceptującej włączenie ich do gminnego zasobu nieruchomości. 

4.  Prowadzona w Urzędzie ewidencja nieruchomości stanowiących własność Gminy  

(w formie zestawień) była nierzetelna. 

4.1. W ewidencji tej nie ujęto rowów melioracyjnych (236 działek ewidencyjnych o łącznej 

powiercchni 29,3280 ha) oraz dróg gminnych o nieuregulownym stanie prawnym (254 działki 

o łącznej powierzchni 71,9882 ha). 

4.2. Ewidencja nie spełniała teŜ wymogów określonych w art. 23 ust. 1c, w związku z art. 25 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami4 z uwagi m.in. na 

brak: wskazania dokumentu potwierdzającego prawa do danej nieruchomości w przypadku 

braku księgi wieczystej, określenia jej przeznaczenia w planie miejscowym, daty ostatniej 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego, informacji o zgłoszonych 

roszczeniach do nieruchomości i toczących się wobec niej postępowaniach administracyjnych 

i sądowych. 

4.3. Ponadto, w ewidencji nie wpisywano wszystkich danych dotyczących nieruchomości, 

określonych przez Urząd. Dotyczyło to m.in. adresu nieruchomości, numeru karty mapy 

i numeru księgi wieczystej, na przykład dla 164 działek pod drogami (77,6% ilości tych 

działek) nie podano numeru karty mapy. 

W ocenie NIK brak profesjonalnego programu, wskazywany m.in. w złoŜonych 

wyjaśnieniach jako przyczyna powyŜszych nieprawidłowości – nie uzasadnia ich 

występowania, ewidencja gminnego zasobu w wymaganym ustawą zakresie moŜe być 

bowiem prowadzona takŜe w powszechnie dostępnych programach typu arkusz kalkulacyjny 

lub baza danych i nie jest konieczne wydatkowanie znaczących środków finansowych na 

zakup specjalistycznego oprogramowania. 

5. W ocenie NIK inwentaryzacja gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2007 r. została 

przeprowadzona w sposób niezgodny z przepisami i nierzetelnie. 

5.1. Komisja przeprowadzająca ww. inwentaryzację powołana została ustnie przez Skarbnika 

Miasta, tj. wbrew postanowieniom § 4 ust. 1 Instrukcji5, wymagającego ustanowienia jej 

w drodze zarządzenia Burmistrza. Ponadto liczba osób powołanych w skład Komisji była 

                                                 
4 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
5 Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie, wprowadzona aneksem nr 1  
z 3 stycznia 2001r. do zarządzenia Burmistrza nr 0138/5/98 z 30 grudnia 1998 r., ze zmianami wprowadzonymi 
zarządzeniem Burmistrza nr 0151/68/2006 z 30 października 2006 r. oraz aneksem nr 1 z 10 stycznia 2007 r. do 
instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie. 
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mniejsza od wymaganej § 4 ust. 3 Instrukcji, a Skarbnik Miasta nie wskazał, wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z § 4 ust. 2 tej Instrukcji, przewodniczącego Komisji. 

5.2. Komisja wbrew wymogom § 2 ust. 1 i § 7 ust. 4 Instrukcji, nakazującym ustalenie stanu     

 faktycznego oraz realności aktywów i pasywów w drodze weryfikacji prawidłowości stanów 

wynikających z ksiąg rachunkowych, poprzez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami 

i dowodami oraz sprawdzenie prawidłowości naliczeń i rozliczeń, z naruszeniem obowiązków 

wynikających z art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6 

dokonała porównania stanu ewidencyjnego gruntów, ujętego w księgach rachunkowych, 

wyłącznie z dokumentami będącymi w posiadaniu słuŜb finansowo-księgowych Urzędu, 

natomiast pominięto dokumenty i ewidencję prowadzoną w Referacie GNRL. W wyniku 

takiego działania m.in.: 

− inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2007 r. nie objęto 282 działek ewidencyjnych, które 

nie miały ustalonej wartości, o łącznej powierzchni 106,7253 ha, tj. 29,1 % gruntów 

gminnych oraz 32 działek ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 11,8000 ha i wartości 

590 tys. zł, których wyceny, dokonanej w 2006 r. Referat GNRL nie przekazał słuŜbom 

księgowym Urzędu. Ujęcia wartości ww. gruntów w księgach rachunkowych dokonano 

dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK. 

− nie ujawniono niezgodności wartości prawa uŜytkowania wieczystego gruntów, ujętej 

w ewidencji księgowej (556 381 tys.zł), z wartością tego prawa w ewidencji Referatu 

GNRL (442 030 zł). Ustalono, Ŝe przyczyną powyŜszej róŜnicy było niezgodne ze 

stanem faktycznym zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych, jako uŜytkowanych 

wieczyście, 7 działek o wartości 86 155 zł oraz nie wykreślenie z nich działki o wartości 

28 196 zł. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe tym samym zapis w protokole inwentaryzacji o stwierdzeniu zgodności 

stanu księgowego nieruchomości Gminy ze stanem ewidencyjnym w Referacie GNRL nie 

odpowiadał stanowi faktycznemu.  

Na uwzględnienie nie zasługują równieŜ wyjaśnienia, w których Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe 

przyczyną nieegzekwowania od pracowników prowadzących inwentaryzację ustalenia 

rzeczywistego stanu aktywów Gminy był nieuregulowany stan prawny nieruchomości i brak 

ustalenia ich wartości – powyŜej wykazano bowiem, Ŝe nieprawidłowe (nierzetelne) 

przeprowadzenie czynności inwentaryzacyjnych dotyczyło nieruchomości posiadających juŜ 

ustaloną wartość. 

                                                 
6 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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5.3. W wyniku powyŜszych nieprawidłowości w księgach rachunkowych Urzędu nie ujęto 

wszystkich osiągniętych w 2006 r. i 2007 r. przychodów (do czego zobowiązywał art. 6 ust. 1 

ustawy o rachunkowości), a w konsekwencji odpowiednie pozycje aktywów (grunty) 

w bilansach sporządzonych za 2006 i 2007 r. zostały wykazane w wielkościach nie 

odpowiadających stanowi faktycznemu. 

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji 

ponoszą członkowie Komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik Miasta, a w ramach nadzoru nad 

wykonywaniem obowiązków w zakresie rachunkowości, stosownie do postanowień art. 4 ust. 

5 ustawy o rachunkowości, Pan Burmistrz.  

Natomiast odpowiedzialność za nieprzekazanie słuŜbom księgowym Urzędu wyceny gruntów 

sporządzonej w 2006 r., ponosi kierownik Referatu GNRL, która wyjaśniła powyŜsze 

przeoczeniem. 

W ocenie NIK powyŜsze nieprawidłowości wskazują na niedostateczną skuteczność systemu 

kontroli wewnętrznej, w tym – kontroli finansowej – funkcjonującego w Urzędzie oraz na 

konieczność zapewnienia współpracy pomiędzy Referatem GNRL, a słuŜbami finansowo-

księgowymi Urzędu. 

5.4. Stała Komisja ds. ustalania wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy7, 

dopiero w 2008 r. (22 lipca) dokonała wyceny 78 nieruchomości o łącznej powierzchni 

17,3442 ha (na łączną wartość 1 792 790 zł), skomunalizowanych w latach 1991-2001. 

W ocenie NIK ustalanie wartości nieruchomości wchodzących w skład zasobu powinno być 

dokonywane na bieŜąco, podobnie na bieŜąco wyniki wszystkich dokonywanych wycen 

powinny być ujmowane w księgach rachunkowych Urzędu.  

5.4.1. Tymczasem do dnia 31 października 2008 r. słuŜby księgowe Urzędu nie wprowadziły 

do ksiąg rachunkowych wyników wyceny dwóch spośród ww. działek (połoŜonych 

w Budzowie o powierzchni 0,1400 ha i wartości 6 300 zł), przekazanych do księgowości 

Urzędu 7 lutego 2008 r., co stanowiło naruszenie obowiązku określonego w art. 20 ust. 1 

ustawy o  rachunkowości, nakazującego wprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu 

sprawozdawczego, w postaci zapisu, kaŜdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie 

sprawozdawczym.  

5.4.2. Ponadto w księdze inwentarzowej do dnia 29 października 2008 r. nie wpisano 

nieruchomości o wartości 1 764 855 zł, pomimo zaksięgowania tej wartości na koncie 011 

                                                 
7 powołana zarządzeniem Burmistrza nr 0151/51/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. Poprzednio wycenę nieruchomości 
Gminy dokonywał Zespół ds. ustalania wartości nieruchomości komunalnych w celu ich zaksięgowania, 
powołany zarządzeniem Burmistrza, bez numeru, z dnia 26 sierpnia 1999 r.  
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„Środki trwałe” w dniu 30 września 2008 r., co stanowiło naruszenie wymogu określonego 

w art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nakazującego uszczegółowienie w księgach 

pomocniczych zapisu na koncie księgi głównej. PowyŜsza rozbieŜność wskazuje równieŜ na 

brak powiązania księgi inwentarzowej z odpowiednimi kontami księgi głównej w zakresie 

dotyczącym gruntów. 

Błędy w działaniu komisji wyceniającej (tzw. Stałej), powołane w złoŜonych przez Pana 

Burmistrza w powyŜszych sprawach wyjaśnieniach nie mogą zdaniem NIK usprawiedliwiać 

ani zwłoki w dokonaniu wyceny nieruchomości skomunalizowanych w latach 1991-2001, ani 

teŜ pominięcia wartości jednej z nich w księgach rachunkowych. TakŜe zakładanie nowej 

księgi, czym Skarbnik Miasta wyjaśniał fakt nieujęcia nieruchomości o wartości 1 764 855 zł 

w księdze inwentarzowej, nie moŜe zwalniać z obowiązku zapewnienia zgodności pomiędzy 

inwentarzem a odpowiednimi kontami księgi głównej. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, po uwzględnieniu działań podejmowanych w trakcie 

niniejszej kontroli Izby, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Prowadzenie działań zmierzających do ujawnienia praw Gminy w księgach wieczystych 

w sposób umoŜliwiający dotrzymanie  terminu, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 2007 r.  

2. Podniesienie jakości działania systemu kontroli wewnętrznej Urzędu, w szczególności 

w zakresie dotyczącym: 

a. sposobu gromadzenia i przechowywania  dokumentacji spraw dotyczących 

nieruchomości stanowiących zasób gminny, 

b. terminowego sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań, 

c. zapewnienia sprawnego obiegu informacji w Urzędzie – w tym informacji 

dotyczących zmian stanu prawnego i zmian stanu zasobu. 

3. Rzetelne ewidencjonowanie nieruchomości gminnych, bieŜące wprowadzanie do niej 

kompletnych i zweryfikowanych danych oraz doprowadzenie szczegółowości ewidencji 

zasobu do wymogów określonych w art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

4. Przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji. 

5. BieŜące ujmowanie w księgach rachunkowych zmian stanu gminnego zasobu 

nieruchomości i zapewnienie zgodności ksiąg pomocniczych (inwentarz) z odpowiednimi 
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kontami księgi głównej oraz: 

a.  wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wyniku wyceny działek w miejscowości 

Budzów (6.300 zł) 

b. Ujęcie w księdze inwentarzowej wartości działek wycenionych w trakcie 

niniejszej kontroli NIK (1 764 855 zł). 

    NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. l ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków, lub 

przyczyn nie podjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. l ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Opolu umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 

 


