
Załącznik nr 5 
do Regulaminu Kontroli 
przyjętego Uchwałą Nr 4467/2021 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 22 marca 2021 r. 

..................................................... 
(nazwa podmiotu uprawnionego do kontroli) 

 (wzór) 

…………………………… 
(znak sprawy) 

..................., dnia .................... 
(miejscowość) 

Nazwa i adres jednostki  
kontrolowanej 

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE* 

dot.: kontroli (kompleksowej, problemowej, doraźnej, sprawdzającej) przeprowadzonej w 

………….......................................................................................................................................................... 
 (pełna nazwa jednostki i adres) 

przez pracownika/pracowników Departamentu/Biura …................. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego w dniach od (dzień, m-c, rok) do (dzień, m-c, rok) na podstawie upoważnienia/upoważnień 

nr........... z dnia ............... . 

Temat/y kontroli: 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli nr ........... z dnia ............. podpisanym bez uwag 

przez strony lub niepodpisanym przez kierownika jednostki kontrolowanej (Kierownik jednostki pismem nr 

...... z dnia ............ wniósł dodatkowe wyjaśnienia, uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli). 

Wniesione dodatkowe wyjaśnienia, uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli: 

- wpłynęły na treść ustaleń / nie wpłynęły na treść ustaleń, 

- zostały przyjęte w całości lub części / przekazano uzasadnienie stanowiska kontrolującego, 

- dokonano / nie dokonano zmian w protokole kontroli. 

Ocena badanej działalności jednostki oraz wnioski z kontroli: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi i polecenia: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

Informację o realizacji powyższych poleceń należy przedłożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 

......................................... (§ 13 ust. 13 Regulaminu Kontroli). 



 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia kierownikowi kontrolowanej jednostki służy prawo 

złożenia do Marszałka Województwa Opolskiego umotywowanych zastrzeżeń co do ocen zawartych w 

wystąpieniu pokontrolnym (§ 13 ust. 4 Regulaminu kontroli). 

 ................................................. 
 (podpis osoby upoważnionej) 

Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a  

Kopia do wiadomości: 

1. Członek Zarządu Województwa Opolskiego (§ 13 ust. 10 Regulaminu Kontroli) 

2. Skarbnik Województwa Opolskiego (§ 13 ust. 11 Regulaminu Kontroli) 

*Wzoru wystąpienia nie stosuje się w przypadku kontroli, w których przepisy szczególne ściśle określiły formę wystąpienia. Patrz także: § 1 ust. 3 

Regulaminu Kontroli. 
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