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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 
Tekst ujednolicony uwzględniający postanowienie Prezesa NIK  z dnia 15 stycznia 2013 r. zatwierdzające uchwałę Komisji Odwoławczej z 
dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Legnicy do wystąpienia pokontrolnego. 
 

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

dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała Urząd Miasta 

Legnicy, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie realizacji zadań związanych z nadzorem właścicielskim 

Prezydenta Legnicy nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Legnica w latach 2010 – 2012 

(I kw.), ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wniosków pokontrolnych 

skierowanych przez NIK w 2009 r. po kontroli P/09/186 „Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem 

samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska”. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w podpisanym protokole kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, mając na uwadze art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej 

Izbie Kontroli2, na podstawie obowiązującego przed zmianą art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację przez Urząd 

zadań związanych z nadzorem właścicielskim Prezydenta Legnicy nad spółkami prawa handlowego z 

udziałem Miasta Legnica w latach 2010 – 2012 (I kw.), ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego 

stanu realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK w 2009 r. po kontroli P/09/186 

„Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska”. 

Stwierdzone nieprawidłowości związane były z: [1] kontynuowaniem działalności gospodarczej z 

naruszeniem ustawowych ograniczeń ustalonych dla samorządów gminnych, pomimo wniosków 

                                                           
1Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm. 
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pokontrolnych NIK z 2009 r. dotyczących zaprzestania takiej działalności, [2] brakiem właściwego 

nadzoru właścicielskiego nad spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.  

Jednocześnie na siedem wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 grudnia 

 2009 r., Urząd zrealizował pięć wniosków, jeden wniosek zrealizował częściowo i jeden jest w trakcie 

realizacji.  

Przyjęta ocena ogólna wynika z uwag i ocen cząstkowych przedstawionych poniżej. 

1.  Kontrola wykazała, że 2 spółki ze 100% udziałem Gminy Legnica, tj. Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (LPGK) i Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z 

o.o. w Legnicy (SAG) oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kamiennej Górze 

(TBS), w której Gmina Legnica posiadała dominujący 45,74% udział, pomimo wniosków pokontrolnych 

NIK z 2009 r., w dalszym ciągu w badanym okresie 2010-2012 (I półrocze) prowadziły w części 

działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej z naruszeniem ograniczeń dla gmin 

zawartych w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej3 w związku z art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4. 

1.2. W badanym okresie spółka LPGK (100% udziału Gminy Legnica o wartości 17.020 tys. zł) m.in. 

prowadziła komercyjną działalnością w zakresie robót budowlano-montażowych na zamówienie 

prywatnych przedsiębiorców oraz świadczyła kompleksowe usługi pogrzebowe5. Sprawa komercyjnego 

prowadzenia robót budowlano-montażowych poza sferą użyteczności publicznej została poruszona 

przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 grudnia 2009 r., gdzie wskazano, że działalność ta ma 

charakter zarobkowy i wykracza poza publiczne zadania gminy (własne i zlecone), tym bardziej nie 

można jej zaliczyć do zadań przypisanych samorządom gminnym z zakresu gospodarki komunalnej 

zdefiniowanych przepisem art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej jako „zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”.  

Działalność LPGK związana ze świadczeniem kompleksowych usług pogrzebowych wykraczała 

poza zakres zadań o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy 

o samorządzie gminnym, bowiem ich celem nie jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność ta nie spełniała 

również, przesłanek określających możliwości prowadzenia przez gminę działalności poza sferą 

                                                           
3Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 
4 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
5 W strukturze spółki działał Zakład Zieleni i Usług Pogrzebowych. 
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użyteczności publicznej wynikających z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej. Należy odróżnić 

usługi cmentarne6 w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych7, przedmiotowo związane z utrzymaniem cmentarzy 

i zarządzaniem nimi (utrzymanie i wyposażenie cmentarza w urządzenia cmentarne, utrzymanie 

cmentarza jako terenu zielonego, utrzymanie na nim ładu i porządku, urządzenie cmentarza według 

planu zagospodarowania, nadzór nad korzystaniem z cmentarza, w tym zakładaniem grobów, 

pochówkiem i ekshumacją) od usług pogrzebowych rozumianych jako całościowa realizacja czynności 

związanych z pochówkiem (m.in. odbiór i przygotowanie zwłok, transport, ceremonia pogrzebowa).  

1.3. W kontrolowanym okresie 2010-2012 I półrocze spółka SAG (100% udziału Gminy Legnica 

o wartości 7.685 tys. zł) pomimo wniosku pokontrolnego NIK z 2009 r. kontynuowała działalność 

komercyjną w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi spoza zasobu komunalnego na 

podstawie umów cywilno-prawnych. W wystąpieniu pokontrolnym z 2009 r. (w wersji uwzględniającej 

wynik postępowania odwoławczego) NIK wskazała, że niedopuszczalne jest podejmowanie przez 

Spółkę ze 100% udziałem Gminy jakiejkolwiek działalności nie związanej z realizacją zadań 

publicznych należących do jej macierzystej jednostki samorządu terytorialnego, chociażby była to 

działalność uboczna względem jej podstawowego przedmiotu działania. Stanowisko takie znalazło 

potwierdzenie w orzecznictwie sądowym8 i doktrynie9.  

1.4. Ustalenia kontroli NIK wskazują, iż spółka TBS (45,74% udziału Gminy Legnica o łącznej 

wartości 17.599 tys. zł) w kontrolowanym okresie posiadała zapis w umowie ustalający przedmiot 

działalności związany z budową budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych ze środków 

pozyskanych od przyszłych właścicieli (tzw. system deweloperski) oraz prowadziła działalność w tym 

zakresie w związku z realizacją 2 projektów budowlanych10 polegających na budowie domków 

jednorodzinnych w Kamiennej Górze i okolicach. Posiadanie przez Miasto Legnica udziałów w spółce 

TBS w praktyce oznacza zaangażowanie samorządu gminnego w komercyjną działalność gospodarczą 

polegającej na budowie domów w systemie deweloperskim, nie związaną z realizacją zadań 

publicznych przypisanych tym jednostkom samorządowym, co stoi w sprzeczności z ograniczeniami 

zawartymi w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie 

                                                           
6 Określone w orzecznictwie sądu antymonopolowego, vide: m.in. wyrok SA z dnia 28 stycznia 2002 r., sygn. akt Amr 28/01, 

wyrok SA z dnia 14 czerwca 1995 r., sygn. akt XVII Amr 11/95, wyrok SA z dnia 14 lipca 1999 r., sygn. akt XVII Amr 28/99, 

wyrok SA z dnia 25 września 2000 r., sygn. akt XVII Amr 76/99. 
7 Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm. 
8 wyrok NSA z 6 grudnia 2000 r. I SA/Gd 1977/59 OSS 2001, Nr Zesz. 63 
9 C. Balasiński, M. Kulesza – Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz, 2002 r., Marek Szydło; „Ustawa o gospodarce 

komunalnej Komentarz „ rec. prof. Leon Kieres. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2008 r.  
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gminnym. Budowa domów mieszkalnych w systemie komercyjnym nie może być także uznana wg 

kryteriów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej za zadanie o charakterze 

użyteczności publicznej, bowiem nie ma charakteru powszechnego. Dotyczy ona bowiem wybranej 

grupy osób, posiadających możliwości finansowe nabycia domów mieszkalnych na własność 

w systemie wolnorynkowym, bez ograniczenia do mieszkańców Gminy. Ponadto zaangażowanie 

kapitałowe Miasta Legnica w spółkę TBS prowadzącą działalność związaną z budową domów 

mieszkalnych w systemie komercyjnym, nie znajduje uzasadnienia w przepisie art. 7 ust. 1 pkt. 7 

ustawy o samorządzie gminnym, gdyż nie służy realizacji zadania własnego Miasta Legnica w zakresie 

gminnego budownictwa mieszkaniowego. Przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego11 nakłada na Miasto 

Legnica jedynie obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Nie koresponduje także z przepisem 

art. 27 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego12, ustalającego przedmiot działania towarzystw budownictwa społecznego. Realizacja 

zadań Miasta Legnicy związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych we wskazanym wyżej 

zakresie nie wymaga zaangażowania kapitałowego w spółce TBS. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy o 

ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje bowiem 

możliwość zawarcia umowy cywilno-prawnej z TBS na realizację zadań w tym zakresie. Biorą pod 

uwagę powyższe, w ocenie NIK dalszy udział kapitałowy Miasta Legnica w Spółce TBS nie spełnia 

kryterium legalności i nie znajduje żadnego uzasadnienia z punktu widzenia realizacji zadań 

publicznych gminy. 

. 2.  Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na trudną sytuację finansową Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy (MPK), co może wskazywać na konieczność 

wzmożenia nadzoru właścicielskiego ze strony Prezydenta Legnicy. Spółka w analizowanym okresie 

2011- 2012 poniosła straty bilansowe przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 

połowę kapitału zakładowego, co na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych obligowało 

Zarząd MPK do niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały 

dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W konsekwencji, Prezydent Legnicy, jako Zgromadzenie 

Wspólników MPK, w badanym okresie dwukrotnie musiał podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału 

zakładowego MPK, aby zapewnić warunki do kontynuacji działalności spółki. Przy czym podwyższenie 

                                                                                                                                                                                     
10 Początkowa faza projektu inwestycyjnego. 
11 Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. 
12Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm. 
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kapitału zakładowego ze środków budżetowych Miasta Legnica w 2011 r. o kwotę 800 tys. zł nie 

zapobiegło sytuacji wskazanej w art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bowiem strata na koniec 

tego roku (890 tys. zł) przewyższała w dalszym ciągu granicę ustaloną tym przepisem. Według opinii 

biegłego rewidenta do powstania takiej sytuacji przyczyniło się nie przekazanie w terminie części 

dopłaty z budżetu Miasta Legnica do transportu miejskiego (z 9.500 tys. zł nie przekazano 

1.853,3 tys. zł). Ponadto biegły rewident wskazał na pogarszające się wskaźniki płynności finansowej 

i rentowności, a także na narastające straty z działalności gospodarczej Spółki.  

W ocenie NIK, wprowadzona w sierpniu 2012 r. podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej13 

może krótkookresowo poprawić sytuację Spółki14, jednakże długoterminowo nie rozwiąże jej problemów 

finansowych. 

3. W związku z realizacją wniosków pokontrolnych NIK z 2009 r. podjęto działania w celu 

wyeliminowania mniejszościowego udziału Miasta Legnica w 2 spółkach handlowych, których przedmiot 

działalności nie był związany z realizacja zadań publicznych Miasta. W 2010 r. Miasto Legnica zbyła 

7,1% udziały o wartości nominalnej 183 tys. zł w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Chłodniczego „Algor” sp. z o.o. w Legnicy. Kontrola tej transakcji nie wykazała nieprawidłowości poza 

7-dniową zwłoką w zapłacie 183,4 tys. zł za umorzone udziały. Odsetki ustawowe w kwocie 457,24 zł 

zostały naliczone kontrahentowi w trakcie kontroli NIK15. 

W badanym okresie Urząd podejmował nieskuteczne, ze względu na brak chętnych, próby 

zbycia 5,79% udziału Miasta Legnica o wartości 251 tys. zł w kapitale akcyjnym spółki Rolno-

Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy. Dwukrotnie zwracano się z pisemną 

ofertą sprzedaży akcji do aktualnych akcjonariuszy oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność 

na terenie „Giełdy Hurtowej”, jednakże nikt nie wyraził chęci zakupu akcji. Ogłoszono także publiczną 

ofertę sprzedaży akcji, lecz w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9 marca 2011 r. nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przyjęcia oferty. Kontrola dokumentacji związanej ze zbyciem akcji nie wykazała 

nieprawidłowości. W ocenie NIK należy podejmować dalsze działania dla zbycia akcji tej Spółki. 

Kontrola wykazała, że nie podjęto natomiast żadnych działań w celu wyeliminowania 

mniejszościowego 0,4% udziału Gminy Legnica o wartości 20 tys. zł w spółce TVL sp. z o.o. w Lubinie 

                                                           
13 Uchwała Nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 

przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 
14 Urząd szacuje, iż z tytułu podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej Spółka uzyska w roku bieżącym przychody finansowe 

wyższe o 820.000 zł.  



 6

(TVL)16. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z 2009 r. wykazano nielegalność kapitałowego udziału 

Miasta Legnica w TVL ze względu na komercyjny charakter tej telewizji lokalnej przy 45,62% udziale w 

kapitale zakładowym sektora prywatnego. Należy podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej 

przez Miasto Legnica w zakresie telewizji komercyjnej nie znajduje żadnego uzasadnienia z punktu 

widzenia realizacji zadań publicznych przypisanych samorządom gminnym i w związku z tym nie 

spełnia kryterium legalności w świetle zapisów art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z 

art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Utrzymywanie udziałów przez Miasto Legnica w TVL nie 

znajduje również uzasadnienia ekonomicznego. Ze sprawozdania finansowego spółki TVL za 2011 r. 

wynikało, że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. przewyższała sumę kapitałów zapasowego i 

rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, co powodowało konieczność zastosowania art. 233 § 

1 Kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników TVL17 stosując się do 

przywołanego przepisu na posiedzeniu z udziałem przedstawiciela Miasta Legnica, podjęło decyzję o 

dalszym istnieniu Spółki, nie wskazując jednak działań dla usunięcia straty przewyższającej wskaźnik 

ustalony art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W tej sytuacji dalsze angażowanie środków 

publicznych Miasta Legnica w kwocie 20 tys. zł w prowadzenie działalności gospodarczej przez TVL nie 

tylko narusza kryterium legalności, ale może przynieść konsekwencje finansowe związane z 

koniecznością angażowania dalszych środków publicznych na poprawę sytuacji finansowej tej Spółki. 

4.  Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację funkcjonowania nadzoru 

właścicielskiego w Urzędzie, w szczególności stałe monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

gminnych spółek kapitałowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że realizację zadań w tym zakresie 

przypisano jednej osobie w ramach Wydziału Rozwoju Miasta, co może mieć wpływ na sprawowanie 

nadzoru w razie absencji tej osoby, szczególnie w sytuacji, gdy Dyrektor Wydziału sprawujący 

bezpośredni nadzór nie posiada wykształcenia kierunkowego w zakresie ekonomii i finansów, 

stosownych szkoleń oraz doświadczenia odnośnie funkcjonowania spółek kapitałowych. 

5. Członkowie rad nadzorczych, reprezentujący w badanym okresie w spółkach Miasto 

Legnica zostali powołani z zachowaniem ograniczenia ustalonego przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi18, zwanej dalej 

ustawą „kominową” (nazwa potoczna), tj. osoby te w momencie powołania nie były za wynagrodzeniem 

                                                                                                                                                                                     
15 Dnia 24 lipca 2012 r. UML wystawił Przedsiębiorstwu Przemysłu Chłodniczego „ALGOR” sp. z o.o. w 
Legnicy notę odsetkową nr 1/2012 na kwotę 457,24 zł z tytułu nieterminowego przekazania należności 
wynikającej z umowy zbycia udziałów z dnia 6 lipca 2010 r. 
16 Telewizja Lubin. 
17Uchwała  ZZW TVL nr 11/2012 z dnia 28.05.2012 r. w sprawie dalszego istnienia spółki pod firmą TVL sp. z o.o. w Lubinie. 
18 Dz.U. Nr 26, poz.306 ze zm. 
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członkami innych spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 

wymienionych w art. 1 pkt. 4-7 tejże ustawy. Także wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków 

zarządów spółek i rad nadzorczych nie przekraczała w żadnym przypadku górnej granicy określonej 

przepisem art. 8 tzw. ustawy kominowej. Wszyscy członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek 

z większościowym lub dominującym udziałem Miasta Legnica uzyskali absolutorium z pełnienia przez 

nich obowiązków w kontrolowanym okresie. 

6. Kontrola wykazała, że na siedem wniosków sformułowanych w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 2 grudnia 2009 r. (LWR-410-11-04/2009), pięć wniosków zostało zrealizowanych, 

jeden wniosek został zrealizowany częściowo (wniosek nr 1) i jeden jest w trakcie realizacji (wniosek nr 

3). 

W odniesieniu do wniosku pokontrolnego nr 1, Urząd wprawdzie sporządził analizę 

funkcjonowania spółek ze 100% i większościowym udziałem Gminy Legnica pod kątem dostosowania 

przedmiotu ich działalności gospodarczej do ustawowych ograniczeń obowiązujących samorządy 

gminne, jednakże nie zrezygnowano z udziałów w spółkach LPGK, SAG i TBS, których działalność 

wykraczała, w ocenie NIK, poza ustawowe ograniczenia wynikające z art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

Wniosek pokontrolny nr 3 dotyczył podjęcia działań dla wyeliminowania mniejszościowego 

udziału Gminy Legnica w spółkach handlowych, których działalność nie jest związana z realizacją 

zadań publicznych Gminy. Działania takie, z różnym skutkiem, podjęto w odniesieniu do spółek „Algor” 

i „Giełda Hurtowa”, natomiast negatywnie należy ocenić, iż odstąpiono od realizacji tego wniosku 

w przedmiocie spółki TVL. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Dostosowanie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Miasto Legnica poza 

sferą użyteczności publicznej poprzez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Strefę Aktywności Gospodarczej w Legnicy, spółki z o.o. w których Miasto 

posiada 100% udziałów, do ograniczeń obowiązujących samorządy gminne w świetle 

zapisów art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym. 
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2. Podjęcie działań zmierzających do wycofania się Miasta Legnica z udziału kapitałowego w 

spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kamiennej Górze, w związku 

z podjęciem przez tę Spółkę rynkowej działalności gospodarczej w postaci budowy 

domów mieszkalnych w systemie deweloperskim, wykraczającej poza działalność 

gospodarczą dopuszczalną dla samorządów gminnych w świetle uregulowań art. 10 

ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

3. Podjęcie działań w sprawie opracowania programu naprawczego dla spółki MPK dla 

zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej.  

4. Wyeliminowanie mniejszościowego udziału Miasta Legnica w spółkach, których 

działalność nie jest związana z realizacją zadań publicznych Gminy, także w stosunku do 

udziałów w spółce TVL.  

 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, mając na uwadze art. 2 ustawy z dnia 22 

stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, na podstawie obowiązującego przed 

zmianą art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią obowiązującego przed zmianą art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od 

daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje kierownikowi jednostki 

kontrolowanej19 prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we 

Wrocławiu, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 

wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującym przed zmianą art. 62 ust. 2 ustawy 

o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

                                                           
19 W rozumieniu art. 2a pkt 3 ustawy o NIK 


