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w nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. KST-
KSP.0310.001.2016) przedstawiam następujące propozycje tematów do przygotowywanego 
przez Najwyższą Izbę Kontroli Planu pracy NIK na 2017 r.:

1. Stosowanie środków operacyjno – rozpoznawczych przez uprawnione służby 
(ocena pod kątem częstotliwości i poszanowania zasady proporcjonalności).

2. Ocena skuteczności działań Policji w sprawach dotyczących przestępstw 
i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

3. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz w podeszłym 
wieku przebywającymi w placówkach prowadzonych  w ramach działalności 
gospodarczej.

4. Stosowanie przez administrację rządową klauzul społecznych, w szczególności 
dotyczących wspierania zatrudnienia pracowniczego, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Kontrola działalności gmin w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
lokali komunalnych i mieszkalnych pod kątem bieżącego nadzoru gmin nad 
wykorzystaniem tego zasobu – posiadaniem i aktualizowaniem wiedzy nt. 
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posiadanych pustostanów, lokali zajmowanych przez osoby nieuprawnione do 
korzystania z pomocy mieszkaniowej gminy itp. 

6. Kontrola wypłacania przez gminy odszkodowań właścicielom lokali za 
niedostarczanie lokali socjalnych, do których prawo orzekł sąd w wyroku 
eksmisyjnym oraz kontrola występowania przez gminy z roszczeniami 
regresowymi w stosunku do byłych lokatorów.

7. Monitoring wykonywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnień 
kontrolnych w stosunku do obrotu prywatnymi nieruchomościami rolnymi. 

8. Efektywność postępowań w przedmiocie realizacji zaleceń porealizacyjnych                                
i przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na 
etapie jego eksploatacji.

9. Realizacja przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego oraz 
organy pomocnicze tych jednostek prawa obywateli do wstępu na ich 
posiedzenia.

10. Dostępność profilaktyki i leczenia bólu, w tym bólu przewlekłego.

11. Działania organów podatkowych w zakresie postępowań dotyczących udzielania 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

12. Sytuacja osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w zakładach 
karnych.

13. Procedura przyjmowania do szkół publicznych dzieci romskich imigrantów, 
pochodzących z państw członkowskich UE, zamieszkujących na tzw. 
koczowiskach istniejących we Wrocławiu i Poznaniu.

14. Przeciwdziałanie aktom przemocy i dyskryminacji w placówkach oświatowych.

15. Realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną.

16.Ochrona prawna tzw. sygnalistów (whistleblowers) w służbach mundurowych. 
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Jest mi niezmiernie miło móc przekazać sugestie tematów zagadnień, które w mojej ocenie 
wymagają analizy. W sytuacji gdyby Pan Prezes potrzebował dodatkowych informacji bądź 
materiałów chętnie służę pomocą i wsparciem. 


