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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/004 – Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Cezary Domasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/53/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

 
Zakres 

przedmiotowy 

Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów 

 
Realizacja zadań przez gminę w ramach inicjatywy lokalnej, w tym: 

1. Warunki organizacyjno-prawne i finansowe do zgłaszania i realizowania zadań  
w formie inicjatywy lokalnej. 

2. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców o realizację zadania w formie inicjatywy 
lokalnej.  

3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zadań realizowanych w formie inicjatywy 
lokalnej. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
Okres objęty 

kontrolą 

Adam Ciszkowski, Burmistrz Halinowa  
(dowód: akta kontroli str. 34, 82) 

Od 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli1 

 

 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 Burmistrz - Adam Ciszkowski, Burmistrz Halinowa od 2 grudnia 2010 r., 

 Gmina - Gmina Halinów, 

 Urząd - Urząd Miejski w Halinowie, 

 NIK - Najwyższa Izba Kontroli, 

 Wniosek - Wniosek o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 

 udpp - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie2, 

 kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego3, 

 Uchwała dot. inicjatywy lokalnej - Uchwała Nr X.73.2011 Rady Miejskiej  
w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatyw lokalnych. 

 

                                                      
1  Czynności kontrolne w jednostce zakończono w dniu 14 sierpnia 2018 r. W koniecznych przypadkach 

badaniami zostały objęte zagadnienia, mające związek z przedmiotem kontroli, wykraczające poza te ramy 
czasowe. 

2 Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
realizację przez Gminę zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Gmina stworzyła mieszkańcom możliwość realizacji wniosków o inicjatywę lokalną. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie i corocznie zapewniała określone środki 
finansowe. Opracowany został też wzór wniosku o inicjatywę lokalną, z którego 
korzystali mieszkańcy. Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej polegały 
głównie na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Efekty założone  
w umowach poddanych kontroli NIK o realizację wspomnianych zadań zostały 
osiągnięte. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

 zawarcia w uchwale dot. inicjatywy lokalnej postanowień niezgodnych  
z udpp, m.in. regulacji dotyczących zawierania i realizacji umowy o realizację 
zadania, co wykraczało poza upoważnienie zawarte art. 19c ust. 1 udpp, 

 nieprzekazania do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały dot. 
inicjatywy lokalnej, co stanowiło naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych5, 

 zawarcia nierzetelnych danych, w zakresie kwoty wydatków na zadania 
realizowane w formie inicjatywy lokalnej i liczby złożonych wniosków o jej 
realizację, w dokumentach przedkładanych Radzie Miejskiej, dotyczących oceny 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi  
w udpp,  

 niesporządzania zawiadomień o sposobie załatwienia wniosków albo  
o czynnościach podjętych w celu ich rozpatrzenia oraz o przewidywanym 
terminie ich załatwienia, co było niezgodne z art. 244 § 2 i 245 kpa, 

 w 20 spośród 23 badanych zadań, poniesienia w całości przez wnioskodawców 
wydatków związanych z realizacją zadania, a następnie ich częściowe 
zrefundowanie przez Gminę wnioskodawcom, w wysokości określonej  
w umowie, na podstawie przedstawionych przez nich rachunków. Było to 
sprzeczne z istotą inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 i art. 19b ust. 1 
udpp, 

 niezrealizowania przez organ wykonawczy Gminy (w przypadku trzech zadań), 
obowiązku wspólnego z wnioskodawcą opracowania kosztorysu, co było 
niezgodne z art. 19g udpp. 

Podejmowane przez Gminę działania informacyjne dotyczące możliwości realizacji 
zadań w ramach inicjatywy lokalnej miały ograniczony charakter, co w okresie 
objętym kontrolą mogło mieć wpływ na wąski zakres przedmiotowy zadań ujętych 
we wnioskach. 

 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna; pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości; negatywna. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1523. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno-prawne i finansowe do zgłaszania  
i realizowania zadań w formie inicjatywy lokalnej 

1.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie utworzono specjalnej komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy dotyczące inicjatywy lokalnej.  

Sekretarz Gminy Halinów Pan Robert Grubek (dalej: Sekretarz Gminy) oraz 
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz (dalej: Zastępca Burmistrza) 
wyjaśnili6 m.in., że z chwilą podjęcia przez Radę Miejską w Halinowie uchwały  
z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie inicjatywy lokalnej, ww. sprawy zostały 
przekazane ustanie do realizacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
(dalej: WGKI)7, a osobą przypisaną do tych zadań jest jedna z pracownic zajmująca 
stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji WGKI.  

Ustalono, że w katalogu zadań przypisanych WGKI (zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu8, dalej: Regulamin) oraz w zakresie obowiązków ww. osoby 
nie zawarto wprost zadań dotyczących inicjatywy lokalnej. Powyższego przypisania 
zadań wprost, w okresie objętym kontrolą, nie dokonano również w przypadku 
innych komórek organizacyjnych Urzędu.  

Zastępca Burmistrza podał, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to Regulamin zostanie 
uzupełniony o wskazanie i przypisanie spraw z zakresu inicjatywy lokalnej 
określonej w Rozdziale 2a udpp. 

Jak wyjaśnił Sekretarz Gminy, w okresie objętym kontrolą9, osoby zajmujące się  
w Urzędzie sprawami dotyczącymi inicjatywy lokalnej nie uczestniczyły  
w szkoleniach z ww. obszaru. 

    (dowód: akta kontroli str. 3-10, 22-29, 33-36, 43-46, 99-205, 314) 

1.2.  W II kwartale 2018 r. w Urzędzie została przeprowadzona jedna kontrola 
wewnętrzna dotycząca badanych zagadnień. Skontrolowano proces 
przeprowadzania inwestycji z wniosku mieszkańców o realizację inicjatywy lokalnej 
oraz terminowość rozliczania zadań wykonywanych w ramach stanowiska, które 
zajmowała pracownica wskazana przez Sekretarza Gminy do realizacji zadań  
z badanego zakresu. Wykonanie powyższych zadań oceniono pozytywnie, nie 
wydając zaleceń pokontrolnych.  

    (dowód: akta kontroli str. 3-11, 71-76) 

1.3. Na podstawie przeprowadzonych w toku kontroli oględzin10: 

- stron internetowych Urzędu: http://www.halinow.pl/ oraz http://www.bip.halinow.pl/, 

                                                      
6 W toku kontroli Sekretarz Gminy i Zastępca Burmistrza składali wyjaśnienia z upoważnienia Burmistrza.  
7  Naczelnikiem WGKI od 18.03.2013 r. była Pani Agnieszka Księżopolska. 
8  Zarządzenie Nr 21.2017 Burmistrza Halinowa z 20.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie, zmienione zarządzeniami: Nr 61.2017 z 20.06.2017 r., Nr 
118.2017 z 02.11.2017 r., Nr 19.2018 z 01.02.2018 r. Powyższe zarządzenie obowiązywało od  
20.02.2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych. Wcześniej obowiązywało Zarządzenie Nr 3.2013 
Burmistrza Halinowa z 10.01.2013 r., zmienione zarządzeniami Nr 112.2015 z 13.07.2015 r. oraz Nr 
14.2016 z 27.01.2016 r. Do zadań WGKI należało m.in. realizowanie zadań z zakresu gminnej polityki 
inwestycyjnej, w tym prowadzenie spraw z zakresu wodociągów, kanalizacji i dróg. Koordynacją współpracy  
z organizacjami pozarządowymi zajmował się Referat Edukacji i Polityki Społecznej. Zgodnie  
z zakresem swoich obowiązków, Pani Agnieszka Maciążek m.in. prowadziła sprawy związane  
z planowaniem i przygotowywaniem inwestycji oraz przyjmowała wnioski dotyczące inwestycji od osób 
fizycznych, instytucji, radnych i innych organizacji. Podobny zakres obowiązków posiadała również Pani 
Beata Krokowska, główny specjalista ds. inwestycji WGKI, do obowiązków której (poza ww. zadaniami) 
należało m.in. rozpatrywanie spraw związanych z budową dróg i oświetlenia ulicznego.   

9  Według stanu na dzień 06.06.2018 r. (dzień złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie).  
10  Oględziny przeprowadzono w dniu 25.06.2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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- wszystkich tablic informacyjnych umiejscowionych w budynku Urzędu, 

- pism bezpłatnych Urzędu pn. Informacje Gminy Halinów, wydawanych w okresie 
od października 2016 r. do kwietnia 2018 r. przez Gminne Centrum Kultury, 

ustalono, że w ww. środkach komunikacji brak było informacji o możliwości 
współpracy w ramach inicjatywy lokalnej.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy Gminy 
byli informowani o możliwości realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej na spotkaniach sołeckich oraz w pismach z Zakładu Komunalnego  
w Halinowie (dalej: ZK) w odpowiedzi na wniosek o przyłączenie do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.  

Z analizy treści ww. pism z ZK11 wynika, że zawarto w nich m.in. informację  
o istnieniu możliwości budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej z inicjatywy 
społecznej, na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie się do istniejących sieci. 
Ponadto wskazano, że po uzyskaniu zgody na rozbudowę przedmiotowych sieci 
(podpisaniu umowy o warunkach realizacji inwestycji z inicjatywy społecznej) należy 
wystąpić z wnioskiem do Zakładu Komunalnego w Halinowie o określenie warunków 
technicznych projektowania i wykonania sieci (…) Po wybudowaniu sieci Gmina 
Halinów zwraca część kosztów budowy zgodnie z zawartą przez strony umową  
o warunkach rozbudowy sieci (…). 

  (dowód: akta kontroli str. 3-10, 31-32, 71-71, 78-79, 320-331, 408-412, 552-572) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywała Uchwała Nr X.73.2011 
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatyw lokalnych12, podjęta na podstawie art. 19c ust. 1 udpp. Uchwała 
ta była konsultowana na podstawie Zarządzenia Nr VI.57.2011 Burmistrza 
Halinowa13. Została ona przekazana organowi nadzoru (wojewodzie)14, który nie 
wniósł żadnych uwag do jej treści. Uchwały tej nie przekazywano do publikacji  
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co zostało szczegółowo opisane w części 
wystąpienia dot. stwierdzonych nieprawidłowości.   

W uchwale m.in. wskazano ogólnie, że wnioskodawca składa wniosek o wsparcie 
inicjatywy lokalnej do Burmistrza. W załączniku nr 1 do uchwały dot. inicjatywy 
lokalnej określone zostały kryteria oceny wniosków, tj.:  

a) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi, 
b) wysokość udziału finansowego Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych 

kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, 
c) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, 
d) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę, 
e) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem wniosku, 
f) wysokość środków z budżetu Gminy Halinów potrzebnych do realizacji inicjatywy 

lokalnej, 

                                                      
11  Analizie poddano treść dwóch przykładowych pism ZK z 19.01.2018 r. i 09.02.2018 r. skierowanych do 

mieszkańców Gminy w odpowiedzi na wnioski w sprawie określenia warunków technicznych przyłącza do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.   

12  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 27.05.2011 r. Do zakończenia kontroli uchwała ta nie była 
zmieniana. 

13  Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych. 

14  Pismem z dnia 01.06.2011 r. 
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g) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jej 
zrealizowaniu. 

Kryteriom tym nie przypisano skali punktowej.  

Zgodnie z § 2 powyższej uchwały, za jej wykonanie odpowiadał Burmistrz.  
(dowód: akta kontroli str. 10, 22-29, 35, 41-42, 83-88) 

1.5. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w procesie przeprowadzonych konsultacji 
uchwały dot. inicjatywy lokalnej do Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. 

         (dowód: akta kontroli str. 18-20, 39, 48-49, 62-63, 71-73, 83-98, 316) 

1.6. W okresie objętym kontrolą w Gminie korzystano z wzoru wniosku  
o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru umowy  
o realizacji zadania publicznego z inicjatywy lokalnej opracowanego przez 
pracowników Urzędu.  

Ustalono, że w 2016 r. wzór wniosku został nieznacznie zmodyfikowany. Treść 
wniosku pozostała bez zmian i obejmowała takie rubryki jak np.: dane i podpisy 
wnioskodawców, określenie formy udziału wnioskodawców w realizacji 
przedsięwzięcia, wskazanie pełnomocnika. Wzór umowy nie był zmieniany  
i wykorzystywano go, w okresie objętym kontrolą, w przypadkach realizacji zadania 
publicznego z inicjatywy lokalnej polegającego na budowie sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, w którym wnioskodawca występował jako inwestor 
zastępczy. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w okresie objętym kontrolą, powyższy wzór 
wniosku był dostępny w biurze podawczym i w sekretariacie Urzędu. Mieszkańcy 
zainteresowani szczegółami byli kierowani do właściwego pracownika, otrzymując 
ten wzór. Poza tym wzór wniosku był dostępny na stronie internetowej Urzędu od 16 
czerwca 2011 r. w zakładce karty usług (strona ta została wygaszona z dniem 
01.01.2018 r.). W dniu 16 lipca 2018 r. wniosek został umieszczony w zakładce 
organizacji pozarządowych. Strona Gminy jest cały czas w budowie.  

(dowód: akta kontroli str. 3-10, 25, 47, 71-73, 77, 89-90, 320-331, 573-759) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie był zobowiązany i nie wydawał 
zarządzenia szczegółowo określającego uregulowania w zakresie wewnętrznego 
obiegu i rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej i zawierania 
umowy z wnioskodawcami oraz sporządzania sprawozdania z realizacji inicjatywy 
lokalnej.   

(dowód: akta kontroli str. 3-10) 

1.8. Ustalono, że w Rocznych Programach Współpracy Gminy Halinów  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2015, 2016, 2017 i 2018 r.15 nie zawarto zapisów wprost 
odnoszących się do inicjatyw lokalnych, jako formy współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w pkt V i VIII powyższych dokumentów 
znajdują się zapisy, w których mieszczą się zadania w ramach inicjatyw lokalnych,  
tj. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy  
i pozafinansowy; Do form współpracy finansowej należy (…) wspieranie 
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie ich 
realizacji; Do form współpracy pozafinansowej należy (…) udostępnianie, w miarę 

                                                      
15  Programy te zostały przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie odpowiednio Nr: LII.487.2014  

z 06.11.2014 r., XIII.108.2015 z 12.11.2015 r., XXVII.232.2016 z 29.11.2016 r., XXXVIII.348.2017  
z 30.11.2017 r. 
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możliwości, lokali znajdujących się w zasobach Gminy na spotkania i działalność 
statutową organizacji oraz sprzętu technicznego na szkolenia zebrania itp.- pkt V; 
Zlecenie realizacji zadań Gminy Halinów organizacjom obejmuje w pierwszej 
kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (…), chyba, że przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecania (…) – pkt. VIII.     

(dowód: akta kontroli str. 62-65, 80-81, 206-313, 317-318) 

Informacje Urzędu o liczbie złożonych wniosków i podpisanych umów, rodzaju 
zadań oraz wysokości dofinansowania na zadania realizowane w 2015, 2016 
i 2017 r. w ramach inicjatywy lokalnej zostały zawarte w pkt 5 Wspieranie inicjatywy 
lokalnej znajdującym się w trzech dokumentach pn. Ocena współpracy Gminy 
Halinów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie wraz ze zbiorczym zestawieniem zadań wspieranych z budżetu 
Gminy Halinów w 2015, 2016, 2017 roku. Powyższe dokumenty były przedkładane 
Radzie Miejskiej w Halinowie przez Burmistrza na podstawie art. 5a ust. 3 udpp. 
Część danych w nich zawartych była nierzetelna, co zostało opisane w części 
wystąpienia dot. stwierdzonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 22-29, 35-39, 62-65, 80-81, 206-313, 317-318) 

1.9.  W latach 2015-2018 w budżecie Gminy Halinów środki na realizację zadań  
w ramach inicjatywy lokalnej były zabezpieczane w poszczególnych podziałkach 
klasyfikacji budżetowej. Sekretarz Gminy podał m.in., że już na etapie tworzenia 
projektu budżetu m.in. komórki organizacyjne urzędu opracowywały wstępne 
projekty planów finansowych uwzględniając w nich planowane inicjatywy lokalne.   

W okresie objętym kontrolą, tryb prac nad budżetem Gminy określała Uchwała  
Nr XLI/353/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie: 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów16.     

Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., że tworzenie budżetu Gminy na dany rok,  
w okresie objętym kontrolą, opierało się na zasadach zawartych w powyższej 
uchwale, która m.in. przewiduje uwzględnianie wniosków Radnych i mieszkańców 
Gminy przy opracowaniu projektów uchwał budżetowych. Ponadto podał, że kwestie 
dotyczące założeń budżetu były konsultowane w trakcie zebrań sołeckich, w których 
zawsze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu, służąc mieszkańcom szczegółowymi 
informacjami w powyższym zakresie. Mieszkańcy mogli również uczestniczyć  
w pracach nad budżetem poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, których terminy 
obrad były publikowane na stronie BIP Gminy.  

Na podstawie analizy treści siedmiu protokołów z zebrań sołeckich17 wybranych do 
kontroli stwierdzono, że w dwóch przypadkach zaprotokołowano  dyskusję na temat 
wniosków do budżetu na 2016 r. Dotyczyło to zebrań, które odbyły się 10 i 12 
września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-14, 333-412, 452-545, 552-572, 760-790) 

1.10. W okresie objętym kontrolą18 do Urzędu nie wpłynęły skargi z obszaru 
dotyczącego realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.  

(dowód: akta kontroli str. 3-11, 315) 

                                                      
16  Uchwała ta uchyliła wcześniej obowiązującą Uchwałę Nr XVI/148/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 

27.05.2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących 
projektowi budżetu Gminy Halinów.   

17  Badaniem objęto siedem protokołów, wybranych celowo (według osądu kontrolera), z zebrań, które odbyły 
się: 29.07.2016 r., 25.10.2016 r., 03.09.2016 r., 10.09.2015 r., 17.09.2016 r., 26.09.2015 r., 12.09.2015 r. 

18  Według stanu na dzień 06.06.2018 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Urząd nie przekazał do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały 
Nr X.73.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatyw lokalnych, co stanowiło naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie  
z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego 
stanowione m.in. przez organ gminy. 

Osobą odpowiedzialną za ww. zaniechanie był Burmistrz, który zgodnie z art. 30  
ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym19 
wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a także 
kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz20. Do zadań 
Burmistrza należy również przygotowywanie projektów uchwał rady gminy (art. 30 
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).    

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że powyższa uchwała nie została przekazana 
do publikacji, ponieważ w ocenie organu stanowiącego nie stanowiła ona aktu 
prawa miejscowego, o czym świadczy § 3 tej uchwały, z którego wynika, że wchodzi 
ona w życie z dniem podjęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 22-29, 35, 41-42, 83-88) 

W ocenie NIK, ww. uchwała dot. inicjatywy lokalnej, podjęta m.in. na podstawie  
art. 19c ust. 1 udpp, jest aktem prawa miejscowego, a w konsekwencji powinna 
zostać opublikowana w dzienniku urzędowym. Zauważyć należy, że uchwały 
określające tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinny uwzględniać przede wszystkim 
wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 zdanie 2 tej 
ustawy) – tak też jest w opisywanym przypadku. Już ten konieczny zakres regulacji 
powoduje, że uchwała ma charakter normatywny, zewnętrzny, generalny  
i abstrakcyjny21. 

2. W uchwale dot. inicjatywy lokalnej wskazano, że:  

a) W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Gmina zawiera niezwłocznie umowę 
z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej (pkt 6 załącznika Nr 1 do uchwały). 
Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną 
ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź 
Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, 
rzeczowego lub wkładu pracy społecznej (pkt 8 załącznika Nr 1 do uchwały). 
Natomiast zgodnie z art. 19c ust. 1 udpp, rada gminy jest upoważniona tylko do 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków, a nie do określenia 
kwestii zawierania umowy o realizację zadania lub odstąpienia od jej wykonania; 

b) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Halinowie bądź jednostka 
organizacyjna Gminy, najpóźniej do 30 dnia od daty złożenia wniosku: dokonuje 
analizy wniosku (…); dokonuje oceny wniosku (…) (pkt 3 załącznika Nr 1 do 
uchwały). W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza, Wnioskodawca może  
w ciągu 14 dni odwołać się do Rady Miejskiej w Halinowie. Rada Miejska  

                                                      
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
20  Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie 

organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.  
21  Wyrok WSA w Opolu z 29.11.2012 r. II SA/Op 452/12. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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w Halinowie rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni. Stanowisko Rady jest wiążące dla 
Burmistrza – (pkt 7 załącznika Nr 1 do uchwały), 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 19b ust. 2 udpp, wniosek o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu kpa  
i w związku z tym: 

- termin załatwienia wniosku określa art. 237 § 1 kpa, w zw. z art. 244 § 1 kpa,  
z którego wynika wprost, że wniosek powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej 
zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca, 

- uprawnienia wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku 
wynikają wprost z art. 246 kpa, przy czym w uchwale przewidziano rozwiązania 
odmienne od przewidzianych w przepisach kpa (odwołanie, a nie skarga, o której 
mowa w art. 246 kpa, termin na wniesienie, odmienny termin na rozpatrzenie).  

Przygotowany przez Burmistrza projekt przedmiotowej uchwały był tożsamy  
z ww. postanowieniami, przyjętej przez Radę uchwały dot. inicjatywy lokalnej. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że treść projektu uchwały została przygotowana  
w konsultacji z radcą prawnym, który nie wniósł poprawek w ww. zakresie. Organ 
nadzoru (wojewoda) również nie zgłosił żadnych uwag. W związku z powyższym 
wykonanie uchwały nie zostało wstrzymane z mocy prawa i pracownicy Urzędu 
realizowali zapisy tej uchwały.   

(dowód: akta kontroli str. 10, 22-29, 35, 41-42, 66-69, 83-88) 

3. W dokumentach przedkładanych Radzie Miejskiej na podstawie art. 5a ust. 3 
udpp pn. Ocena współpracy Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz ze zbiorczym 
zestawieniem zadań wspieranych z budżetu Gminy Halinów w 2015, 2016, 2017 
roku zawarto nierzetelne dane w zakresie: 

a) kwoty wydatków na zadania zrealizowane w formie inicjatywy lokalnej  
(w dokumencie dot. 2015 r. podano kwotę 482 310,16 zł – prawidłowa kwota to 
482 210,16 zł, w dokumencie dot. 2016 r. podano kwotę 408 039,75 zł – prawidłowa 
kwota to 628 954,32 zł, w dokumencie dot. 2017 r. podano kwotę 420 782,50 zł – 
prawidłowa kwota do 525 536,03 zł), 

b) liczby złożonych wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej (w dokumencie dot. 
2016 r. podano liczbę 28 złożonych wniosków dot. sieci wodociągowej – prawidłowa 
liczba to 27). 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że powyższe błędy wynikały z omyłek  
(m.in. pisarskich i rachunkowych). 

(dowód: akta kontroli str. 22-29, 35-39, 62-65, 80-81, 206-313, 317-318) 

NIK zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia w Gminie rozwiązań, które 
umożliwiałyby dotarcie do szerokiego grona mieszkańców z informacją o katalogu 
zadań, w ramach których możliwa jest realizacja inicjatywy lokalnej. Podejmowane 
przez Gminę działania w tym zakresie miały ograniczony charakter, co mogło mieć 
wpływ na wąski zakres przedmiotowy zadań ujętych w wnioskach. Świadczy o tym 
fakt, że z całego katalogu zadań wymienionych w art. 19b ust. 1 udpp, wnioski 
złożone przez mieszkańców w okresie objętym kontrolą uwzględniały jedynie 
zadania w zakresie działalności obejmującej budowę sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz budowę drogi i oświetlenia drogowego.   

 

Uwaga 
dotycząca 

badanej 
działalności 

 



 

10 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację zadań 
w zbadanym obszarze. Gmina stworzyła mieszkańcom możliwość realizacji ich 
wniosków o inicjatywę lokalną, w tym przyjęła zasady i określiła kryteria oceny tych 
wniosków. Niemniej jednak w uchwale dot. inicjatywy lokalnej zawarto uregulowania, 
które przekraczają upoważnienie określone w art. 19c ust. 1 udpp. 

2. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców o realizację zadania  
w formie inicjatywy lokalnej 

2.1. W okresie od 2015 r. do 2018 r. (I połowa) mieszkańcy Gminy22 złożyli do 
Urzędu łącznie 209 wniosków o realizację zadania publicznego w formie inicjatywy 
lokalnej, tj. w 2015 r. 45 wniosków, w 2016 – 46, w 2017 – 74 i w I połowie 2018 r. 
 - 44. Wnioski te (206, tj. 98,6% wszystkich złożonych) dotyczyły głównie budowy 
sieci wodociągowej (115) i kanalizacyjnej (91). Pozostałe trzy wnioski dotyczyły 
przebudowy dróg gminnych (dwa wnioski) oraz budowy oświetlenia drogowego 
(jeden wniosek). 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków 
odrzucenia przez Burmistrza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. Ponadto podał, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne  
z rozpoczęciem procedury. Procedura, wg wyjaśnień Zastępcy Burmistrza, 
rozpoczyna się dopiero w momencie podpisania umowy z Gminą Halinów na 
realizację inwestycji z inicjatywy lokalnej. Dopiero po podpisaniu umowy 
angażowane są odpowiednie środki w budżecie. Część z wniosków złożonych do 
Urzędu nie jest później realizowanych przez inicjatorów, nie zgłaszają się oni na 
podpisanie umowy. Wnioski te nie mają statusu odrzuconych. Proces realizacji 
inwestycji z wniosku mieszkańców trwa zwykle od roku do dwóch lat, choć zdarzają 
się przypadki gdzie cały proces trwa dużo dłużej.   

Spośród 209 spraw dot. realizacji zadań publicznych ujętych we wnioskach 
złożonych w kontrolowanym okresie, 139 zostało sfinalizowanych podpisaniem 
umowy. Umowy o realizacji zadania publicznego z inicjatywy lokalnej zawierane były 
pomiędzy Gminą Halinów, a wnioskodawcą/wnioskodawcami. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2018 r. 55 z nich zostało zrealizowanych. 

W okresie od 2015 r. do 2018 r. (I połowa) zrealizowane (rozliczone) zostały również 
zadania zainicjowane 38 wnioskami złożonymi przed 2015 r. Wnioski te dotyczyły 
głównie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tego rodzaju zadań dotyczyło 
37 wniosków, tj. 97,4% wszystkich złożonych, z których 26 dotyczyło budowy sieci 
wodociągowej, a 11 sieci kanalizacyjnej. Pozostały jeden wniosek dotyczył budowy 
drogi. Ponadto, w ww. okresie w Gminie realizowano cztery zadania (nie 
zakończone) objęte wnioskami złożonymi przed 2015 rokiem (dwa dot. budowy sieci 
wodociągowej i dwa dot. budowy sieci kanalizacyjnej).   

   (dowód: akta kontroli str. 3-17, 22-61, 80-81, 320-330, 550-551, 573-759) 

Zastępca Burmistrza podał, że od 2015 r. do 27 czerwca 2018 r. były dwa przypadki 
złożenia wniosków, których wygląd graficzny nie był zgodny z wzorem wniosku 
opracowanym przez Urząd. Szczegółowe badanie NIK dwóch ww. wniosków23 
potwierdziło, że były one rozpatrywane tak samo jak pozostałe.  

(dowód: akta kontroli str. 22-29, 35-39, 319, 573-759) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Gmina nie organizowała konkursów na realizację 
zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej. Nabór wniosków miał charakter 

                                                      
22  W okresie objętym kontrolą żaden wniosek nie został złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowych 

i stowarzyszeń.  
23  Wnioski o oznaczeniach 7012.28.2016 i 7012.71.2017. 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ciągły. Wskaźnik liczby składanych wniosków w poszczególnych latach objętych 
kontrolą miał tendencję wzrostową, od 45 w 2015 r. do 74 w 2017 r. W I połowie 
2018 r zostały złożone 44 wnioski.   

 (dowód: akta kontroli str. 3-17, 22-40, 51-61, 80, 573-759) 

2.3. Szczegółowym badaniem objęto dokumentację24 dotyczącą: 

 40 zadań i umów zawartych pomiędzy wnioskodawcą/wnioskodawcami, a Gminą 
Halinów zainicjowanych wnioskami złożonymi od 2015 r. do 2018 r.  
(I połowa). Stanowiły one 28,8% wszystkich tego typu zadań i dotyczyły budowy: 

- sieci wodociągowej (5 z 2015 r., 5 z 2016 r., 5 z 2017 r., 5 z 2018 r.)25,  

- sieci kanalizacyjnej, (5 z 2015 r., 5 z 2016 r., 5 z 2017 r., 5 z 2018 r.)26, 

 21 zadań zainicjowanych wnioskami złożonymi od 2015 r. do 2018 r.  
(I połowa), na realizację których nie zawarto w tym okresie umów pomiędzy 
wnioskodawcą/wnioskodawcami, a Gminą Halinów. Stanowiły one 30,0% 
wszystkich tego typu zadań i dotyczyły budowy: 

- sieci wodociągowej (3 z 2015 r., 3 z 2016 r., 3 z 2017 r., 3 z 2018 r.)27,  

- sieci kanalizacyjnej, (2 z 2015 r., 2 z 2016 r., 2 z 2017 r., 2 z 2018 r.)28, 

- drogi (1 z 2018 r.)29.  

Badanie wykazało m.in, że we wszystkich przypadkach30: 

- nie dokumentowano oceny merytorycznej wniosków, dokonywanej przez organ 
wykonawczy Gminy, m.in. na podstawie kryteriów zawartych w uchwale dot. 
inicjatywy lokalnej,  

- nie były sporządzane przez Urząd zawiadomienia o sposobie załatwienia 
wniosków albo o czynnościach podjętych w celu ich rozpatrzenia oraz  
o przewidywanym terminie ich załatwienia, zgodnie z obowiązkiem określonym  
w tym zakresie w kpa, co zostało szczegółowo opisane w części wystąpienia dot. 
stwierdzonych nieprawidłowości.    

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że sposób procedowania badanych 
wniosków dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej był podobny. Po 
wpłynięciu wniosku31, Gmina m.in. występowała do ZK o wydanie wstępnych 
warunków technicznych dla realizacji zadania. Następnie sporządzany był protokół  
z negocjacji z wnioskodawcą oraz umowa (w przypadkach, kiedy doszło do 
porozumienia się stron) i następowała faza realizacji zadania z końcowym odbiorem 

                                                      
24  Próba do badania została dobrana celowo (według osądu kontrolera) głównie wg kolejności składanych 

wniosków w danym roku dotyczących wskazanego rodzaju zadań.  
25  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.10.2015, 7012.11.2015, 7012.12.2015, 7012.16.2015, 

7012.17.2015, 7012.6.2016, 7012.7.2016, 7012.20.2016, 7012.31.2016, 7012.38.2016, 7012.3.2017, 
7012.8.2017, 7012.16.2017, 7012.17.2017, 7012.21.2017, 7012.1.2018, 7012.2.2018, 7012.4.2018, 
7012.5.2018, 7012.16.2018. 

26  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.19.2015, 7012.21.2015, 7012.27.2015, 7012.31.2015, 
7012.32.2015, 7012.11.2016, 7012.16.2016, 7012.22.2016, 7012.32.2016, 7012.39.2016, 7012.13.2017, 
7012.15.2017, 7012.18.2017, 7012.25.2017, 7012.26.2017, 7012.3.2018, 7012.6.2018, 7012.11.2018, 
7012.13.2018, 7012.15.2018. 

27  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.2.2015, 7012.3.2015, 7012.15.2015, 7012.3.2016, 
7012.5.2016, 7012.12.2016, 7012.1.2017, 7012.11.2017, 7012.12.2017, 7012.7.2018, 7012.9.2018, 
7012.12.2018. 

28  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.7.2015, 7012.18.2015, 7012.1.2016, 7012.8.2016, 
7012.4.2017, 7012.9.2017, 7012.8.2018, 7012.10.2018. 

29  Zainicjowanego wnioskiem złożonym 01.02.2018, stanowiącym 100% tego rodzaju zadań, niedotyczących 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

30  Dotyczy to również wniosków wskazanych w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia (w części dot. opisu próby 
wybranej do badania). 

31  Wnioski były składane na formularzu opracowanym przez Urząd. 
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i rozliczeniem.  

W przypadku zadania objętego badaniem dot. budowy drogi w dokumentacji 
zawarto jedynie wniosek o realizację powyższego zadania.  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w powyższej sprawie trwają rozmowy 
dotyczące udziału mieszkańców w tym projekcie. Po tym uzgodnieniu zostanie 
podpisana umowa i zrealizowane zadanie. Poza wnioskiem nie ma żadnej 
dokumentacji. Trwa uzgadnianie dogodnego dla stron terminu spotkania. 

(dowód: akta kontroli str. 22-29, 38, 573-759) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku wniosków, wskazanych w pkt 2.3. i 3.2. niniejszego wystąpienia  
(w części dot. opisu próby wybranej do badania), nie sporządzono zawiadomień  
o sposobie ich załatwienia albo o czynnościach podjętych w celu ich rozpatrzenia 
oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia, co było niezgodne z art. 244 § 2 kpa 
i 245 kpa. 

Stosownie do art. 19b ust. 2 udpp, wniosek o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu kpa. Zgodnie z art. 244  
§ 2 kpa, o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie 
wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym  
w art. 244 kpa (bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca) 
właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę  
o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym 
terminie załatwienia wniosku (art. 245 kpa).  

W przedłożonej do kontroli dokumentacji w żadnym przypadku nie zawarto 
pisemnych zawiadomień skierowanych do wnioskodawców: 

- o sposobie załatwienia wniosku, tj. o przyjęciu do realizacji wniosku bądź  
o odmowie takiego przyjęcia (art. 244 § 2 kpa),  

- o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym 
terminie załatwienia wniosku (art. 245 kpa). 

W ocenie NIK, brak zawiadomień o sposobie załatwienia wniosku, uniemożliwia 
precyzyjne ustalenie w jakim terminie został załatwiony wniosek. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz 
wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a także 
kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że ze strony Urzędu wszystkie wnioski są 
załatwiane zgodnie z kpa w ciągu 30 dni. Po wpłynięciu wniosku zostaje 
niezwłocznie wysłane zapytanie do Zakładu Komunalnego o przedstawienie 
technicznych możliwości realizacji wnioskowanego zadania. Po otrzymaniu z ZK 
odpowiedzi w formie wydanych wstępnych warunków technicznych są one 
przekazywane drogą elektroniczną bądź osobiście odbierane przez inwestora 
zastępczego. Urząd zależne od siebie procedury przeprowadza zawsze zgodnie  
z terminami wyznaczonymi w kpa. O tym w jaki sposób zostanie załatwiona sprawa, 
inicjatorzy są informowani przed złożeniem wniosku ustnie. To decyzja 
wnioskodawcy po uzyskaniu warunków technicznych inicjuje przeprowadzenie 
negocjacji i podpisanie umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 320-330, 573-759) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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Zdaniem NIK, ustne informowanie wnioskodawców o sposobie załatwienia sprawy 
nie zwalnia Burmistrza z obowiązku sporządzenia takiego zawiadomienia również  
w formie pisemnej. Zobowiązują do tego postanowienia art. 244 § 2 kpa. 

2. Nie udokumentowano sposobu uwzględnienia przez organ wykonawczy kryteriów 
przy ocenie wniosków, wskazanych w pkt 2.3. i 3.2. niniejszego wystąpienia  
(w części dot. opisu próby wybranej do badania), przez organ wykonawczy Gminy 
Halinów, dokonywanej w związku z wymogiem wynikającym z art. 19c ust. 2 udpp. 
Uniemożliwiało to rzetelne przygotowanie uzasadnienia zawiadomienia do 
wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku zgodnie z wymogiem określonym 
w art. 244 § 2 kpa. 

Zgodnie z art. 19c ust. 2 udpp, oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, który bierze pod uwagę szczegółowe kryteria 
oceny (uchwalone wcześniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku  
z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie z uchwałą dot. inicjatywy 
lokalnej (pkt 3 załącznika Nr 1 do uchwały), właściwa komórka organizacyjna 
Urzędu Miejskiego w Halinowie bądź jednostka organizacyjna Gminy, najpóźniej do 
30 dnia od daty złożenia wniosku m.in. dokonuje oceny wniosku według kryteriów 
określonych w pkt 532.  

W przedłożonej do kontroli dokumentacji w żadnym przypadku nie zawarto 
dokumentów, z których wynikałoby m.in. w jaki sposób Burmistrz dokonywał oceny 
wniosków pod względem merytorycznym. W części badanych spraw (w zależności 
od stopnia ich zaawansowania) podpisywany był z wnioskodawcą protokół 
negocjacji, na podstawie którego m.in. sporządzano umowę. Dokument ten nie nosił 
znamion weryfikacji kryteriów określonych przez Radę Gminy. W protokole tym 
zawierano w szczególności informacje o: przedmiocie, szacunkowym koszcie, 
terminie zakończenia inwestycji oraz o udziale wnioskodawcy i Gminy w kosztach jej 
realizacji.   

Zgodnie z § 2 uchwały dot. inicjatywy lokalnej, za jej wykonanie odpowiadał 
Burmistrz.  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że przedłożone wnioski były analizowane na 
spotkaniach roboczych pracownika merytorycznego i Zastępcy Burmistrza 
dokonywanych przed i po uzyskaniu wstępnych warunków technicznych 
wydawanych przez Zakład Komunalny w Halinowie. Wszystkie kryteria oceny 
wniosku są analizowane podczas negocjacji i wpisywane w protokół. Ponadto, 
odnośnie przyjmowania różnego procentowego zwrotu kosztów inwestycji przez 
Gminę podał, że w każdym indywidualnym przypadku przeprowadzane są 
negocjacje z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza, podczas których ustalany jest 
procentowy zwrot kosztów inwestycji. Każdy przypadek jest indywidualny.  

(dowód: akta kontroli str. 86-88, 320-330, 573-759)  

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację zadań  
w zbadanym obszarze. Urząd rozpatrywał wszystkie wnioski, które wpłynęły  
w okresie objętym kontrolą. Znaczna część z nich została sfinalizowana umową 
zawartą pomiędzy Gminą, a wnioskodawcami. Niemniej jednak Urząd rozpatrywał 
wnioski mieszkańców z naruszeniem postanowień zawartych w kpa, o czym 
świadczy niesporządzanie zawiadomień o sposobie ich załatwienia albo  
o czynnościach podjętych w celu ich rozpatrzenia oraz o przewidywanym terminie 
ich załatwienia, stwierdzone na podstawie badania wybranej próby zadań. 

                                                      
32  Kryteria zostały szczegółowo opisane w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia. 

 
Ocena 

cząstkowa 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2038786:part=a19%28c%29u2&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2038786:part=a19%28c%29u2&full=1
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3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zadań realizowanych  
w formie inicjatywy lokalnej 

3.1. W okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Gmina poniosła wydatki na 
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie 1 636,7 tys. zł,  
tj. w 2015 r. – 482,2 tys. zł (1,0% wszystkich zrealizowanych przez Gminę 
wydatków), 2016 – 629,0 tys. zł (1,1%) i 2017 – 525,5 tys. zł (0,8%)33.  

W powyższej kwocie wydatków 725,3 tys. zł stanowiły środki poniesione przez 
Gminę na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zainicjowanych wnioskami 
złożonymi przed 2015 rokiem34. 

W strukturze wszystkich poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadań  
w ramach inicjatywy lokalnej w okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.: 

- 581,7 tys. zł stanowiły wydatki na budowę sieci wodociągowej (2015 r. - 227,5  
tys. zł, 2016 r. – 216,5 tys. zł, 2017 r. – 137,7 tys. zł), 

- 884,1 tys. zł stanowiły wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej (2015 r. - 254,8  
tys. zł, 2016 r. – 241,5 tys. zł, 2017 r. – 387,8 tys. zł), 

- 170,9 tys. zł stanowiły wydatki na budowę drogi i oświetlenia drogowego (w całości 
poniesione w 2016 r.). 

   (dowód: akta kontroli str. 3-17, 22-61, 80-81, 320-330, 333-407, 452-545,  
550-551, 573-760)  

3.2. Szczegółowym badaniem objęto dokumentację dotyczącą 23 wykonanych 
(rozliczonych) zadań zainicjowanych wnioskami złożonymi od 2015 r. do 2018 r.  
(I połowa)35, co stanowiło 41,8% wszystkich zrealizowanych zadań w tym okresie 
zainicjowanych ww. wnioskami36. Zadania te dotyczyły budowy: 

- sieci wodociągowej (4 z 2015 r., 6 z 2016 r., 2 z 2017 r.)37,  

- siei kanalizacyjnej, (4 z 2015 r., 3 z 2016 r., 3 z 2017 r.)38, 

- oświetlenia drogowego (1 z 2016 r.)39.  

Zastępca Burmistrza podał m.in., że w zależności od rodzaju ww. zadań 
prowadzeniem powyższych spraw zajmował się odpowiedni pracownik 
merytoryczny WGKI.  

(dowód: akta kontroli str. 320-330, 573-759) 

Badanie wykazało m.in., że: 

 przy realizacji zadania dot. budowy oświetlenia drogowego Gmina przestrzegała 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych40 
(dalej: ustawa PZP)41;  

                                                      
33  W I połowie 2018 r. Gmina nie ponosiła wydatków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. 
34  W 2015 r. była to kwota 434,3 tys. zł, w 2016 – 266,8 tys. zł, w 2017 – 24,2 tys. zł.  
35  Próba do badania została dobrana celowo (według osądu kontrolera) głównie wg kolejności składanych 

wniosków w danym roku dotyczących wskazanego rodzaju zadań.  
36  W 2018 r. (I połowa) nie zostało zrealizowane żadne zadanie zainicjowanych wnioskiem złożonym w tym 

okresie.   
37  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.1.2015, 7012.4.2015, 7012.5.2015, 7012.9.2015, 7012.2.2016, 

7012.9.2016, 7012.17.2016, 7012.21.2016, 7012.23.2016, 7012.24.2016, 7012.5.2017, 7012.14.2017. 
38  Zainicjowane wnioskami o oznaczeniu: 7012.6.2015, 7012.8.2015, 7012.13.2015, 7012.14.2015, 

7012.4.2016, 7012.14.2016, 7012.34.2016, 7012.2.2017, 7012.37.2017, 7012.48.2017. 
39  Zainicjowanego wnioskiem o oznaczeniu 7011.9.9.14, stanowiącym 100% tego rodzaju zadań, 

niedotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
40 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
41  Szczegółowym badaniem objęto postępowanie dot. część 1 zamówienia, w wyniku którego w dniu 

28.09.2016 r. została zawarta  umowa nr 306.2016 obejmująca realizację zadania wskazanego we wniosku  
o oznaczeniu 7011.9.9.14.    

Opis stanu 
faktycznego 
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Odnośnie dwóch postępowań przetargowych dot. zadań objętych wnioskami  
o oznaczeniu 7012.24.2016 i 7012.34.2016, za przeprowadzenie których 
odpowiedzialny był Zakład Komunalny w Halinowie, Sekretarz Gminy podał 
m.in., że Urząd sprawował nadzór nad ich prawidłową realizacją poprzez udział 
w naradach organizowanych przez ZK oraz udział w odbiorach inwestycji; 

 przy zawieraniu umów o realizację badanych zadań dot. budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, w większości przypadków, korzystano  
z opracowanego w Urzędzie wzoru umowy, który m.in. zawierał zapisy  
o podziale zadań, o opracowaniu w uzgodnieniu z Gminą harmonogramu 
realizacji inwestycji i kosztorysu, nadzorze i kontroli realizacji zadania oraz  
o przewidywanych efektach i sposobie rozliczenia zadania; 

 w przypadku trzech zadań objętych wnioskami o oznaczeniu: 7011.9.9.14, 
7012.24.2016 i 7012.34.2016 brak było dokumentacji potwierdzającej wspólne  
z wnioskodawcą opracowanie kosztorysu, co zostało szczegółowo opisane  
w części wystąpienia dot. stwierdzonych nieprawidłowości. W umowach 
dotyczących realizacji ww. zadań, zawarto jedynie informację o wysokości 
udziału wnioskodawców w łącznych kosztach realizacji inwestycji; 

 w 18 przypadkach dokonywano aneksowania umów o realizację zadań 
publicznych z inicjatywy lokalnej, głównie w związku z koniecznością 
przesunięcia terminu realizacji zadań. Taki sposób działania w powyższych 
przypadkach był uzasadniony; 

 w przypadku zadań objętych wnioskami o oznaczeniu 7011.9.9.14, 
7012.24.2016, 7012.34.2016, wnioskodawcy występowali jako inicjatorzy  
i ponosili część kosztów realizowanych przedsięwzięć. Gmina występowała jako 
Inwestor i odpowiedzialna była m.in. za ich realizację;  

 w przypadku 20 pozostałych zadań dot. budowy sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej wnioskodawcy występowali jako Inwestorzy Zastępczy  
i odpowiedzialni byli m.in. za realizację wnioskowanych przedsięwzięć. Gmina 
m.in. zwracała („refundowała”) część poniesionych przez nich kosztów, na 
podstawie przedstawionych rachunków, co zostało szczegółowo opisane  
w części wystąpienia dot. stwierdzonych nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 320-330, 408-451, 546-549, 573-759) 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w odbiorze końcowym realizowanych 
inwestycji brali udział przedstawiciele Urzędu i Zakładu Komunalnego w Halinowie. 
Na każdym etapie realizacji inwestycji Urząd był informowany o prowadzonych 
działaniach.   

(dowód: akta kontroli str. 320-330) 

3.3. W wyniku realizacji zadań objętych badaniem wybudowano na terenie Gminy 
oświetlenie drogowe (w miejscowości Hipolitów) oraz 904,5 metrów bieżących sieci 
wodociągowej oraz 808,3 sieci kanalizacyjnej42. Efekty założone w podpisanych 
umowach zostały osiągnięte. 

Zastępca Burmistrza poinformował m.in., że o przeprowadzonych inicjatywach 
lokalnych na danym terenie Burmistrz informował mieszkańców na spotkaniach 
sołeckich. 

(dowód: akta kontroli str. 320-330, 408-412, 552-572, 573-759) 

                                                      
42  Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmowały również budowy innych elementów, takich jak np. 

komór zaworowych. Poza powyższym wybudowano również sieć kanalizacyjną w ul. Chmielnej  
w miejscowości Okuniew i sieć wodociągową w ul.: Mostowej, Krzemowej, Sezamkowej Kryształowej  
w miejscowości Cisie. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku 20 realizowanych zadań (spośród 23 badanych43) stwierdzono, że 
wnioskodawcy w całości pokrywali wydatki związane z realizacją zadania. Gmina 
natomiast refundowała wydatki przez nich ponoszone przekazując środki finansowe 
na podstawie przedstawionych rachunków do procentowo określonych w umowie 
kwot refundowanych wydatków, co było sprzeczne z istotą inicjatywy lokalnej,  
o której mowa w art. 2 pkt 4 i art. 19b ust. 1 udpp (społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tej instytucji).  

W celu uzyskania zwrotu poniesionych wydatków, wnioskodawcy występowali do 
Urzędu z wnioskiem o zwrot kosztów za wykonanie sieci realizowanej w ramach 
inicjatywy lokalnej. Do wniosku dołączane były m.in. faktury za wykonanie zadań 
oraz dokumenty potwierdzające ich prawidłową realizację. W taki sposób Urząd 
przekazał wnioskodawcom w przypadku 20 ww. zadań kwotę 298 976,4 tys. zł, która 
stanowiła 66,8% łącznych kosztów realizacji tych zadań (447 662,0 tys. zł).    

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 udpp, inicjatywa lokalna to forma 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) z ich mieszkańcami  
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 
Zakres podmiotowy inicjatywy lokalnej obejmuje z jednej strony samorząd 
terytorialny, z drugiej jego mieszkańców. Trzeba zaznaczyć, że przy realizacji 
inicjatywy lokalnej samorząd nie może przekazywać wnioskującym mieszkańcom 
lub organizacjom dotacji. Inicjatywa lokalna polega na wspólnej realizacji zadania 
publicznego przez samorząd i mieszkańców. Wspólna realizacja oznacza, że wkład 
jst może polegać na wkładzie finansowym (zakup usług, dostaw, robót 
budowlanych). Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej jest 
zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie może on trafiać do wnioskodawców, 
tylko powinien być wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie 
z ustawą PZP. 

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość, zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz 
art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, był Burmistrz. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z interpretacją Radcy Prawnego Urzędu, który 
opiniował treść uchwały oraz zasady zwrotu poniesionych kosztów taka forma 
inicjatywy lokalnej jest prawidłowa. 

(dowód: akta kontroli str. 408-412, 573-759) 

2. W przypadku trzech realizowanych zadań (spośród 23 badanych44) naruszono 
art. 19g udpp, poprzez niezrealizowanie przez organ wykonawczy Gminy obowiązku 
wspólnego z wnioskodawcą opracowania kosztorysu - dokumentu niezbędnego do 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej. 

Zgodnie z art. 19g udpp, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
inicjatywy lokalnej, w tym m.in. kosztorys. 

W przypadku trzech zadań dotyczących budowy: sieci wodociągowej zainicjowanej 
wnioskiem o oznaczeniu 7012.24.2016, sieci kanalizacyjnej – wniosek: 

                                                      
43  Szczegółowy opis wszystkich badanych zadań zawarto w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia (w części dot. 

opisu próby wybranej do badania). Nieprawidłowość nie dotyczy trzech zadań dotyczących budowy: sieci 
wodociągowej zainicjowanej wnioskiem o oznaczeniu 7012.24.2016, sieci kanalizacyjnej – wniosek: 
7012.34.2016, oświetlenia drogowego – wniosek: 7011.9.9.2014. 

44  Szczegółowy opis wszystkich badanych zadań zawarto w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia (w części dot. 
opisu próby wybranej do badania). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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7012.34.2016, oświetlenia drogowego – wniosek: 7011.9.9.2014, stwierdzono brak 
dokumentacji potwierdzającej wspólne opracowanie ww. kosztorysu.   

W umowach dotyczących realizacji ww. zadań45, zawarto jedynie informację  
o wysokości udziału wnioskodawców w łącznych kosztach realizacji inwestycji. 
Koszty te nie były określone w ww. umowach.    

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość, zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz 
art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, był Burmistrz. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w powyższych sprawach strony umówiły się 
w umowie podpisanej obustronnie, że to Urząd jest odpowiedzialny za 
przygotowanie dokumentów realizacji inwestycji w tym kosztorysu. 

(dowód: akta kontroli str. 320-330, 573-759) 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania Gminy  
w zbadanym obszarze. W umowach określono podział zadań oraz nadzór i kontrolę 
realizacji tych zadań. Założone w zrealizowanych umowach efekty w postaci 
wybudowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także oświetlenia 
drogowego, zostały osiągnięte. Niemniej jednak, przyjęty przez Gminę sposób 
realizacji zadań zainicjowanych wnioskami mieszkańców naruszał postanowienia 
zawarte w udpp. Świadczy o tym m.in., stwierdzony na podstawie badania wybranej 
próby zadań, przyjęty w Gminie system częściowej „refundacji” wydatków 
poniesionych przez wnioskodawców po wykonaniu zadania w ramach inicjatywy 
lokalnej.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli46, wnosi o: 

1. Podjęcie działań dotyczących dostosowania uchwały dot. inicjatywy lokalnej do 
uregulowań udpp. 

2. Przekazywanie do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa 
miejscowego stanowionych przez organy Gminy. 

3. Wykazywanie przez Burmistrza rzetelnych danych dotyczących inicjatywy 
lokalnej w dokumentach przedkładanych Radzie Miejskiej w Halinowie na 
podstawie art. 5a ust. 3 udpp. 

4. Każdorazowe dokumentowanie oceny wniosków, dokonywanej na podstawie  
art. 19c ust. 2 udpp. 

5. Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia wniosków albo  
o czynnościach podjętych w celu ich rozpatrzenia oraz o przewidywanym 
terminie ich załatwienia, zgodnie z obowiązkiem określonym w tym zakresie  
w kpa. 

6. Realizowanie zadań w ramach inicjatyw lokalnych w sposób zgodny  

z art. 2 pkt 4 i art. 19b ust. 1 udpp.   

7. Opracowywanie wspólnie z wnioskodawcami kosztorysów dotyczących zadań 

realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19g udpp. 

                                                      
45  Odpowiednio umowy nr: 257.2016 z 25.08.2016 r., 30.2017 z 24.01.2017 r., 176.2016 z 24.05.2016 r. 
46 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Ocena 
cząstkowa 

 

Wnioski pokontrolne 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2038786:part=a19%28c%29u2&full=1


 

18 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia           września 2018 r. 

  

Kontroler: Najwyższa Izba Kontroli  
Cezary Domasik 

główny specjalista kontroli państwowej 
Departament Administracji Publicznej 
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