
Biuro Kontroli i Audytu 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

BKA-RK.1710.5.2022.TB 

(znak sprawy) 

Opole, dnia 12 września 2022 r. 

 

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg: 

Termin przeprowadzenia:  

data rozpoczęcia: 24 lutego 2022 r. 

data zakończenia: 30 maja 2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: lata 2020 – 2022 (do czasu zakończenia kontroli). 

Dokumentacja m.in.: 

Upoważnienie do kontroli nr LOP/22/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. 

Upoważnienie do kontroli nr LOP/24/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 23 maja 2022 r.   

 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki: 

1. Przygotowanie urzędu do udostępniania informacji publicznej. 

2. Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek i w BIP. 

 

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:  

1. Braku w rejestrze wniosku o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym w UMWO 

19 wniosków (§4 regulaminu udostępniania informacji publicznej). 

2. Obowiązywania cennika określającego wysokość kosztów udostępniania lub 

przekształcania informacji publicznej, co było niezgodne z postanowieniami art. 7 ust. 2 w 

związku z art. 15 ust. 1 udip. 

3. Braku zamieszczania na stronach BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, w tym 

wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów zewnętrznych przeprowadzających 

kontrolę w latach 2020-2022 (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a udip). 

4. W jednym przypadku, braku zapewnienia wymaganego przez art. 3 ust. 2 udip 

uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej, zawierającej aktualną 

wiedzę o sprawach publicznych. 

5. W jednym przypadku, braku oznaczenia w BIP czasu wytworzenia ww. oświadczenia 

majątkowego. 

 

Czynności pokontrolne: 

Wnioski pokontrolne: 1 



Uwagi: 0 

 

Tomasz Basiński 

Główny specjalista 

(sporządził) 

Dyrektor 

Biura Kontroli i Audytu 

Michalina Domańska-Zabawczuk 

(zatwierdził) 

 

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W 

myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych 

tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub 

tajemnicę przedsiębiorcy. 
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