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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 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Magdalena Śleziak - Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/174/2018 z dnia 22 maja 2018 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Joanna Paliga - Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/187/2018  z dnia 11 czerwca 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 3-4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-300 Cieszyn1 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
realizację przez Miasto Cieszyn zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

W Gminie stworzono właściwe warunki organizacyjno–prawne i finansowe dla 
zgłaszania i realizowania zadań w ramach inicjatywy lokalnej, w tym m.in. przyjęto 
uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków oraz zapewniono 
środki na ich realizację.   

Zadania z zakresu inicjatywy lokalnej przypisane zostały poszczególnym 
jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu do realizacji. Zostały 
powołane zespoły ds. oceny wniosków, które rozpatrywały składane wnioski zgodnie 
z obowiązującymi  kryteriami i trybem. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo,  
a wynikiem współpracy Miasta z mieszkańcami było osiągnięcie założonych 
efektów. Poddane analizie wydatki zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte  
w ewidencji księgowej, a wytworzony majątek został przyjęty na stan środków 
trwałych i oddany do użytkowania.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

• nieopracowywania wspólnie z wnioskodawcami harmonogramów 
wymaganych art. 19g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie4,  

• niestosowania w procesie rozpatrywania wniosków przepisów ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego5 w zakresie 

                                                      
1 REGON: 5482404950, zwany dalej „Urzędem”. 
2 Zwany dalej „Burmistrzem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm., zwana dalej „udpp”. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej zwana ”Kpa”. 
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przestrzegania terminu udzielenia odpowiedzi pisemnej na wnioski złożone 
przez inicjatorów oraz informowania pisemnie wnioskodawców  
o rozstrzygnięciu wniosku, 

• niewłaściwego ustalenia terminu na złożenie ofert oraz niewydłużenia 
terminu składania ofert (w przypadku dokonywania zmian treści SIWZ  
w następstwie udzielonych wyjaśnień dotyczących jej treści) w jednym  
ze skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno–prawne i finansowe do 
zgłaszania i realizowania inicjatyw lokalnych 

1.1. W okresie objętym kontrolą6 w Urzędzie nie powołano odrębnej komórki 
odpowiedzialnej za sprawy dotyczące inicjatyw lokalnych oraz nie wyznaczono 
jednej osoby, która byłaby odpowiedzialna za całość spraw związanych z lokalnymi 
inicjatywami. 

Burmistrz7 przekazał realizację tych zadań poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym Gminy8 i wydziałom Urzędu9 oraz powołał zespoły osobowe, 
w skład których wchodzili pracownicy tych jednostek. Ustalił również regulaminy 
pracy każdego z zespołów i obszar przypisanych im zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 39- 74) 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu10 sprawy dotyczące inicjatyw lokalnych 
zostały przypisane bezpośrednio do zakresu działania dwóch wydziałów:  

• Strategii i Rozwoju Miasta przypisano przeprowadzanie procedur 
kwalifikacyjnych w zakresie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych  
lub remontowych w ramach inicjatyw lokalnych11. 

• Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypisano przeprowadzanie procedur 
związanych z udzieleniem i rozliczeniem inicjatyw lokalnych z zakresu 
ochrony przyrody. 

Dodatkowo Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych12, 
posiadał w zakresie działań ogólne zapisy dotyczące realizacji miejskich inwestycji 
oraz kontrolę kosztów ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45,75-107, 469) 

 

                                                      
6 Tj. w latach 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). 
7 Zarządzeniem nr 0050.128.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały  
Nr XVII/177/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
88 W tym m.in.: Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (działalność charytatywna oraz organizacja i promocja 
wolontariatu), Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych (podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty  
i wychowania), Zamkowi Cieszyńskiemu i Książnicy Cieszyńskiej (podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, 
oświaty i wychowania) 
9 Wydziałom: (1) Ochrony Środowiska i Rolnictwa, (2) Kultury, (3) Strategii i Rozwoju Miasta, (4) Promocji i Informacji  
i (5) Inwestycji Miejskich – obecnie Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. 
10 Zarządzenie Nr 0050.729.2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie z późn. zm.  
11 Do dnia 20 grudnia 2015 obowiązywał zapis przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych w zakresie Lokalnych Inicjatyw 
Mieszkaniowych oraz Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 
12 Do dnia 31 grudnia 2016 r. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, zwany dalej: „Wydziałem Zamówień”. 
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W zakresach obowiązków trzech pracowników (dwóch pracowników Wydziału 
Strategii13 oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa) ujęto  
wprost zadania dotyczące przeprowadzania procedur związanych z realizacją 
inicjatyw lokalnych.  

Ponadto, pracownikowi Wydziału Zamówień w zakresie czynności służbowych 
przypisano współpracę z miejskimi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi 
uczestniczącymi w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 39-45, 108-114, 727-731) 

W okresie objętym kontrolą inicjatywy lokalne były realizowane w zakresie zadań 
inwestycyjnych. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta14 zgodnie z Regulaminem prac 
zespołu15 odpowiedzialny był za organizację prac zespołu ds. oceny wniosków, 
prowadzenia rejestru wniosków oraz spraw z zakresu i wyboru do realizacji 
inicjatywy zgodnie z wskazanym wyżej Regulaminem. Wydział Strategii 
zobowiązany był również do przygotowywania informacji i danych niezbędnych  
do przeprowadzenia oceny wniosków, współpracowania w niezbędnym zakresie  
z wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi i spółkami Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 39- 74) 

1.2. W latach 2015-2018 pracownicy Urzędu zajmujący się inicjatywami lokalnymi  
nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących tego zagadnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45) 

1.3. W okresie objętym kontrolą Urząd informował mieszkańców gminy  
o możliwościach współpracy w ramach inicjatywy lokalnej za pośrednictwem 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (BIP UM)16. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45, 115-120) 

Jak podał Burmistrz, Urząd nie opracował broszur i materiałów informacyjnych oraz 
nie organizował spotkań z mieszkańcami w zakresie inicjatyw lokalnych, jednakże 
udzielał mieszkańcom informacji bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju 
Miasta na temat lokalnych inicjatyw dotyczących zadań publicznych z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 
oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Cieszyn. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45, 115-120) 

1.4. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę17 w sprawie trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej 18, która objęła zadania wskazane w art. 19b udpp19 
przewidziane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, poza jednym zadaniem 
wskazanym w art. 19b ust. 1 pkt 1 udpp, zgodnie z którym  przedmiotem inicjatywy 
może być działalność obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont 
dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst. Natomiast  
                                                      
13 W okresie nieobecności pracownika - obowiązki te wykonywał pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, któremu  
w zakresie czynności przypisano zastępstwo. 
14 Zwany dalej: „Wydziałem Strategii”. 
15 Ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej, będącego 
Załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.78.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23.05.2012 r. 
16https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/774/inicjatywy-lokalne, https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2069/21629/inicjatywa-lokalna,  
https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/648/13311/rozpatrywanie-wnioskow-o-realizacje-zadania-w-ramach-inicjatyw-inwestycyjnych-
mieszkancow,  
17 Nr XVII/177/12 z dnia 23 lutego 2012 r., z późn. zm.  
18 Zwana dalej: „uchwałą w sprawie trybu i kryteriów”.  
19 Zmiana Zarządzeniem nr XXX/318/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/177/12 dot. m.in. § 2 ust. 2 
otrzymał brzmienie „wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 mogą zostać rozpatrzone do realizacji z uwzględnieniem 
możliwości finansowych Gminy Cieszyn”. 
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załącznik nr 2 do ww. uchwały w § 5 ust. 1 pkt 1 lit d, zawierał zapis ograniczający 
zakres inicjatyw obywatelskich jedynie do budowy sieci wodociągowej.  Zapis ten był 
przyczyną odrzucenia wniosku z  11 października 2017 r.  o przebudowę wodociągu 
na ul. Słowiczej. 

(dowód: akta kontroli str. 7-25, 194, 200-205) 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków zostały określone w Załączniku nr 120  
i nr 221 do uchwały w sprawie trybu i kryteriów.  

Uchwalono, że oceny wniosków o realizację zadań dokonują stałe zespoły powołane 
przez Burmistrza. Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy 
są odpowiedzialne za organizację pracy zespołów oraz są obowiązane do 
prowadzenia odrębnych rejestrów wniosków na zadania z poszczególnych 
zakresów. Ocenę wraz z rekomendacją wniosku sporządza dany zespół ds. oceny 
wniosków i przekazuje ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

Kryteria oceny wniosków różniły się w zależności od przedmiotu wniosku.  
W przypadku zadań określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 2-6 udpp obowiązywały dwa 
kryteria tj. liczba osób zgłaszających inicjatywę lokalną oraz rodzaj 
zadeklarowanego przez wnioskodawców świadczenia (rzeczowego, finansowego  
i praca społeczna). Natomiast w przypadku wniosków o charakterze inwestycyjnym 
kryteriów ocen było pięć lub siedem w zależności od tego czy wniosek miał być 
realizowany na obszarze gdzie jest lub nie jest realizowane budownictwo 
mieszkaniowe lub wniosek dotyczył małej architektury stanowiącej własność Gminy 
Cieszyn. Wkład własny inicjatora w postaci pracy społecznej był uwzględniony  
w systemie oceny.  

W załączniku do ww. uchwały, dotyczącym zadań o charakterze inwestycyjnym  
i remontowym, zawarto dodatkowe wytyczne w zakresie terminu składania 
wniosków umożliwiając ich składanie przez okres całego roku, równocześnie 
wskazano, że wnioski złożone w terminie do 15 września każdego roku będą 
rozpatrywane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, a wnioski złożone po tym 
terminie mogą zostać rozpatrzone do realizacji z uwzględnieniem możliwości 
finansowych Gminy Cieszyn.  

(dowód: akta kontroli str. 6-36) 

W ocenie NIK,  zapis w uchwale w sprawie trybu i kryteriów stanowiący, że   
w ramach inicjatywy lokalnej może być realizowana jedynie budowa sieci 
wodociągowej, a nie jej rozbudowa czy remont, stanowi ograniczenie uprawnień 
wynikających z udpp, która w art. 19b ust. 1 wskazuje rodzaje zadań publicznych, 
które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, a do wprowadzenia 
takiego ograniczenia organ stanowiący jst nie był uprawniony. 
 

Powierzenie  w ww. uchwale zadań w zakresie oceny wniosków zespołom również 
nie posiadało podstaw prawnych. Czynności te ustawodawca przypisuje w art. 19c 
ust. 2 organowi wykonawczemu gminy. O ile zatem Burmistrz Gminy i Miasta uznał 
za konieczne powołanie zespołu, którego zadaniem miała być ocena złożonych 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mógł to 
                                                      
20 Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego z zakresu: działalności charytatywnej promocji 
i organizacji wolontariatu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności  
w sferze kultury fizycznej, działalności w sferze turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych nie obejmujących 
zadań o charakterze inwestycyjnym lub remontowym. 
21 Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy Cieszyn. 
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uczynić korzystając wyłącznie ze swych uprawnień jako zwierzchnika służbowego 
wobec podległych mu pracowników. 

1.5. Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej był konsultowany  
w sposób ustalony w Uchwale Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia  
25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa miejscowego22.  

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały zostało zamieszczone w dniu 18 listopada 
2011 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Formą konsultacji było zgłaszanie opinii  
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Urzędu oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie. Konsultacje trwały od 18 do 30 listopada 2011 r., 
w odpowiedzi na ogłoszenie nie złożono żadnych uwag ani wniosków.  

(dowód: akta kontroli str. 39-45, 121-143) 

1.6. W ramach ułatwienia współpracy mieszkańców gminy z Urzędem w zakresie 
inicjatyw lokalnych opracowano dwa wzory formularzy wniosków: dla inicjatyw 
lokalnych nie będących zadaniami inwestycyjnymi oraz inicjatyw lokalnych  
będących takimi zadaniami, które były załącznikami do uchwały w sprawie trybu  
i kryteriów.  

(dowód: akta kontroli str. 14-21, 32-35, 39-45) 

1.7. Burmistrz wydał zarządzenia regulujące kwestię wewnętrznego obiegu  
i rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych23 oraz powołujące 
poszczególne zespoły ds. oceny wniosków i zatwierdzające regulamin pracy tych 
zespołów.  

Jak podał Burmistrz w wyjaśnieniach, po wyborze inicjatywy lokalnej do realizacji 
nawiązywany jest kontakt z wnioskodawcami oraz przygotowywana jest umowa  
o realizację inicjatywy lokalnej, która zawiera szczegóły dotyczące sposobu 
współpracy.  

(dowód: akta kontroli str. 6-36, 39-45, 46-74) 

1.8. W rocznych Programach współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego  
na lata 2015-2018 ujęto, wynikające z art. 5 ust. 2 pkt 6 udpp formy współpracy 
organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w postaci umowy 
o wykonanie inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w tej ustawie24. Programy 
te uchwalono w obowiązującym terminie tj. do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego okres jego obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli str. 662-726) 

1.9. W Urzędzie w okresie objętym kontrolą zabezpieczano środki finansowe na 
realizację inicjatywy lokalnej na wniosek mieszkańców. W okresie objętym kontrolą 
w Urzędzie składane były wnioski w sprawie inicjatywy lokalnej, których inicjatorami 
były tylko osoby fizyczne tj. mieszkańcy. Wszystkie wnioski w ramach inicjatywy 
lokalnej były realizowane bezpośrednio ze środków budżetu Gminy. Na rok 2015 
zaplanowano kwotę 635,0 tys zł na realizację lokalnych inicjatyw. W ciągu roku 

                                                      
22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. nr 196 z 2010 r., poz. 2992. 
23 W podziale na zadania nieinwestycyjne oraz zadania inwestycyjne lub remontowe. 
24 Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na lata 2015-2018: nr XLVIII/493/14 z dnia  
25 września 2014 r., nr XV/123/15 z dnia 29 października 2015 r., nr XXVI/250/16 z dnia 27 października 2016 r.,  
nr XXXVIII/369/17 z dnia 26 października 2017 r. 
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zwiększono plan wydatków o kwotę 145,0 tys. zł. Łączny plan wydatków na koniec 
2015 r. wyniósł 780,0 tys. zł.  Przyczyną zwiększenia planu były dodatkowe prace 
przy realizacji inicjatywy lokalnej oraz przedstawiono oferty w ramach postępowania 
przetargowego.   

(dowód: akta kontroli str. 285-306, 463, 467) 

W pierwotnej wersji budżetu Gminy na rok 2016 nie zaplanowano środków na 
realizację inicjatyw lokalnych. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków  
o kwotę 245,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 312-394b,464,467) 

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 71,0 tys. zł na realizację lokalnych inicjatyw.  
W ciągu roku zwiększono o plan o kwotę 204,0 tys. zł. Łączny plan wydatków  
na koniec 2017 r. wyniósł 275,0 tys. zł Przyczyną zwiększenia planu był zamiar 
zrealizowania wniosków inicjatyw lokalnych z 2016 r. angażując wolne środki 
finansowe.  

(dowód: akta kontroli str. 165-167, 402-442,465,467) 

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 656,0 tys. zł na realizację lokalnych inicjatyw. 

 (dowód: akta kontroli str. 443-462,466,467) 

1.10. W latach objętych kontrolą Burmistrz informował mieszkańców o rozpoczęciu 
prac nad projektem budżetu Miasta oraz o możliwości składania wniosków poprzez: 
zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Wiadomościach 
Ratuszowych oraz na stronach internetowych miasta.  

 (dowód: akta kontroli str.145- 164) 

1.11. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące 
warunków realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45, 842) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w badanym obszarze. 

 

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

2.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie zostało złożonych 26 wniosków 
o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego:  cztery wnioski z 2015 r., 
11 wniosków z 2016 r., 10 wniosków z 2017 r., jeden wniosek z 2018 r. , z których 
11 przyjęto do realizacji25, 14 zostało odrzuconych26 a jeden był w trakcie kontroli 
NIK rozpatrywany27. Ponadto w okresie objętym kontrolą realizowane były wnioski 
złożone w latach 2012-2014. Wszystkie wnioski złożyli bezpośrednio mieszkańcy.  

 

 

                                                      
25 W tym 8 dotyczyło kanalizacji sanitarnej, 1 wodociągu, 1 wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 1 oświetlenia ulicy. 
26 w tym 11 dotyczyło kanalizacji sanitarnej, 1 budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 1 budowy wodociągu i 1 przebudowy 
wodociągu. 
27 Nr z listy ogólnej 34 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Łanowa – SRM – III.525.1.2018 – wniosek ten został 
złożony oraz zmieniony przez inicjatorów w zakresie przebiegu planowanej inicjatywy z uwagi na dołączenie do inicjatywy 
nowych wnioskodawców i jest w trakcie rozpatrywania przed oceną Zespołu ds. oceny wniosków.   
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Wszystkie złożone wnioski w ramach inicjatyw lokalnych dotyczyły budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz w jednym przypadku budowy oświetlenia 
ulicznego.  

 

 (dowód: akta kontroli str. 193-199) 

2.2. Przyczynami odrzucenia 14 wniosków były:  

• w jednym przypadku przyczyny techniczne28, 

• w pięciu przypadkach inicjatywa nie uzyskała wymaganej liczby punktów 
kwalifikujących do realizacji29, 

• w jednym przypadku wniosek był bezprzedmiotowy, gdyż nieruchomość, 
której dotyczył była już wyposażona w sieć kanalizacyjną i wodociągową30,  

• w jednym przypadku wniosek nie podlegał procedowaniu, z uwagi  
na wcześniej zawarte przez inicjatora umowy tj. budowy urządzenia 
kanalizacyjnego oraz udzielenia dotacji na wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego inicjatora 31, 

• w jednym przypadku wniosek nie spełniał kryterium określonego w § 5  
ust. 1 pkt. 3 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie trybu i kryteriów,  
który stanowi, że "wkład Gminy Cieszyn w realizację zadania nie może 
przekroczyć kwoty równoważnej 100 krotności przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku"32, 

• w jednym przypadku zdecydowano, że inicjatywa nie powinna być 
realizowana z uwagi na brak uporządkowanej gospodarki ściekowej  
w obszarze wskazanym we wniosku33, 

• w jednym przypadku wniosek nie spełniał kryterium określonego w § 5  
ust. 1 pkt 1 lit. d załącznika nr 2 do uchwały w sprawie trybu i kryteriów, 
gdyż wykraczał poza wymienione w uchwale typy zadań (wg zapisów 
uchwały w sprawie trybów i kryteriów, inicjatywą lokalną może być objęta 
budowa sieci wodociągowej, a nie remont czy przebudowa)34, 

• w trzech przypadkach inicjatywa odrzucona z powodu braku możliwości 
finansowych Gminy35. 

(dowód: akta kontroli str. 194, 197, 200-205) 

2.3. Urząd nie organizował konkursów na realizację zadania publicznego w formie 
inicjatywy lokalnej.  

(dowód: akta kontroli str.168-169, 175-180) 

                                                      
28 Nr 10 z listy ogólnej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej – wniosek z dnia 02.11.2015 r. 
29 Numery z listy ogólnej. Nr 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprowicza – wniosek z dnia 5.05.2016 r.,  
Nr 15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera – wniosek z dnia 16.05.2016 r. Nr 21. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki – wniosek z dnia 02.12.2016 r.; Nr 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie  
ul. Czarny Chodnik – wniosek z dnia 10.08.2017 r.,  Nr 30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera – wniosek  
z dnia 14.09.2017 r.  
30 Numer z listy ogólnej 23. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta  – wniosek z dnia 
29.09.2016 r. 
31 Numer z listy ogólnej 24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej – wniosek z dnia 2.03.2017 r. 
32 Nr z listy ogólnej 31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzikiej, Sarniej  – wniosek z dnia 15.09.2017 r. 
33 Nr z listy ogólnej 32. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Hallera – wniosek z dnia 14.09.2017 r. 
34 Nr z listy ogólnej 33. Wymiana odcinka (przebudowa) sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowiczej  – wniosek z dnia 
11.10.2017 r. 
35 Numery z listy ogólnej. Nr 25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kossak-Szatkowskiej – wniosek z dnia 
26.04.201 r.; Nr 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprowicza – wniosek z dnia 11.05.2017 r.;  
Nr 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościelnej, Ładnej – wniosek z dnia 30.06.2017 r.;  
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2.4. Urząd dokonywał oceny wniosków zgodnie z trybem określonym w uchwale 
w sprawie trybu i kryteriów.  

(dowód: akta kontroli str. 194, 200-205) 

2.5. Na 25 zbadanych wniosków złożonych36 w okresie objętym kontrolą, 
w 5 przypadkach Urząd nie poinformował pisemnie inicjatorów o sposobie 
załatwienia wniosku (w tym w 1 przypadku na wniosku widnieje notatka służbowa  
z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z inicjatorem, w której inicjator został 
poinformowany o rozstrzygnięciu), a w pozostałych 20 przypadkach Urząd udzielił 
odpowiedzi pisemnie w czasie: 

• od 81-100 dni – w czterech przypadkach,  
• od 101-200 dni – w dziewięciu przypadkach,  
• od 201-300 dni – w sześciu przypadkach, 
• oraz w jednym przypadku po 452 dniach.  

(dowód: akta kontroli str. 194-195,197, 200-211) 

2.6. W Urzędzie w przypadku skontrolowanych przez NIK 16 przyjętych do realizacji 
inicjatyw lokalnych37, dokonywano wstępnej wyceny wykonania inicjatywy lokalnej 
przed podpisaniem umowy z inicjatorami. W jednym przypadku w umowie  
zawarto termin realizacji inicjatywy38, a w pozostałych 15 przypadkach w umowach 
zawartych z inicjatorami nie określono terminu zakończenia inwestycji i nie 
opracowano wspólnie harmonogramu wymaganego zgodnie z art. 19g udpp.  

(dowód: akta kontroli str. 206-211) 

2.7. W okresie objętym kontrolą do UM nie wpływały skargi dotyczące sposobu 
rozpatrywania wniosków o realizację inicjatyw lokalnych. 

(dowód:  akta kontroli str. 168-180) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W Urzędzie, w przypadku 15 z 16 objętych badaniem przyjętych do realizacji 
inicjatyw, nie opracowano harmonogramów prac, co stanowiło naruszenie art. 19g 
udpp, który stanowi, że organ wykonawczy jst wspólnie z wnioskodawcą opracowuje 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram 
i kosztorys.  

Jak podał w wyjaśnieniach Zastępca Burmistrza, harmonogramy nie były 
opracowywane jako odrębne dokumenty w sprawie, a „terminy realizacji zadań na 
niektórych jej etapach wynikają z umów np. zawartych z wykonawcami dokumentacji 
projektowej, z wykonawcami robót budowlanych. Z kolei z umowy zawartej  
z inicjatorami wynika termin zatwierdzenia przez Gminę sprawozdania rzeczowo-
finansowego zrealizowanej inicjatywy lokalnej czy też termin ustalenia ostatecznej 
kwoty stanowiącej udział inicjatorów w kosztach inicjatywy lokalnej.  

Z uwagi na specyfikę zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz ich 
złożony charakter trudno jest  precyzyjnie określić termin realizacji inwestycji na 
poszczególnych  etapach (…)  Z uwagi na powyższe trudno jest określić precyzyjnie  

 

 

                                                      
36 I rozpatrzonych w okresie objętym kontrolą. 
37 11 wniosków przyjętych do realizacji w okresie objętym kontrolą oraz pięć wniosków złożonych w latach 2012-2014 
38 Dotyczy inicjatywy – Nr 9 z listy ogólnej. Budowa oświetlenia przy ul. Bocianiej  – wniosek z dnia 1.10.2015 r. 
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termin ważności umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. 
Obowiązek opracowania harmonogramu, wynikający z przepisów ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostanie uwzględniony  
w przyszłych procedowaniach wniosków o realizację inicjatyw lokalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 168-169,175-180) 

2. Urząd rozpatrując wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej  
w pięciu39 przypadkach (20%), nie poinformował pisemnie wnioskodawców 
o sposobie załatwienia wniosku. Stanowiło to naruszenie zasad ustalonych w Kpa, 
który w art. 244 § 2 stanowi, że o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się 
równocześnie wnioskodawcę, a zgodnie z art. 14 § 1 Kpa sprawy należy załatwiać  
w formie pisemnej.  

Zastępca Burmistrza w tej kwestii wyjaśnił m.in., że z uwagi na zaistniałe możliwości 
finansowe Gminy Burmistrz niezwłocznie podjął decyzję o realizacji zadań w ramach 
inicjatyw lokalnych. Inicjatorzy zostali poinformowani telefonicznie i jednocześnie 
zaproszeni do podpisania umów Tak więc inicjatorzy otrzymali drogą telefoniczną 
informację o rozstrzygnięciu wniosków. „Kontakt telefoniczny traktowany był w tych 
przypadkach jak pismo informacyjne”. Z-ca Burmistrza równocześnie poinformował 
„że dotychczasowy sposób postępowania w sprawie wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych zostanie zweryfikowany i dostosowany  
do wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego”.  

(dowód: akt kontroli str. 168-180) 

3. W przypadku wszystkich 20 wniosków40 objętych badaniem Urząd przekroczył 
miesięczny termin na ich załatwienie, a wnioskodawcy nie zostali w tym terminie 
pisemnie zawiadomieni o nowym terminie załatwienia wniosku. W tych przypadkach, 
od dnia złożenia wniosku do dnia wysłania do wnioskodawców informacji o wyniku 
rozpatrzenia wniosku upłynęło od 81 do 452 dni. Było to niezgodne z art. 244 § 1 
w związku z art. 237 § 1 Kpa, który stanowi, że wniosek należy rozpatrzyć bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jego wpływu. 
W razie niemożności załatwienia wniosku, organ obowiązany jest w tym terminie 
zawiadomić wnioskodawcę o podjętych czynnościach i przewidywanym terminie 
załatwienia wniosku (art. 245 Kpa). 

Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza „w dotychczasowych postępowaniach 
dotyczących wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 
rzeczywiście nie były zachowane terminy wynikające z Kpa”. Powodem tego były 
ograniczone możliwości finansowe Gminy, co tym samym wydłużyło czas 
przeprowadzenia procedury realizacji zadania w ramach inicjatyw lokalnych. 
„Spośród wszystkich wniosków  trzeba było więc dokonać wyboru tych, które 
dotyczyły najbardziej efektywnych zadań z punktu widzenia potrzeb społeczności 
lokalnej, uwzględniając wielkość środków finansowych zabezpieczonych w Budżecie 
Miasta na ich realizację. Celem dokonania właściwego wyboru wszystkie wnioski 
złożone do 15 września każdego roku rozpatrywane były równocześnie. W terminie 
po 15 września komplet wniosków, ich ocena wraz z rekomendacją przekazywane 
były Burmistrzowi Miasta Cieszyna. Burmistrz, biorąc pod uwagę celowość 
i efektywność realizacji zadań, dokonywał ostatecznego wyboru wniosków 

                                                      
39 Nr wniosków z listy ogólnej  w przypadkach w  których brak było pisemnej odpowiedzi :tj.: nr 9 Budowa oświetlenia przy  
ul. Bocianiej  – wniosek z dnia 1.10.2015, nr 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej – wniosek  
z dnia 02.11.2015,  nr 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czytelni Ludowej  – wniosek z dnia 17.12.2015,  
nr 12. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki, Zielonej  – wniosek z dnia 9.11.2015, nr 13. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kresowej  – wniosek z dnia 4.03.2016.  
40 Tj. całej populacji wniosków objętych badaniem (po uwzględnieniu faktu, że w pięciu z 25 wniosków zawiadomienia  
nie zostały wysłane. 
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podlegających realizacji w kolejnym roku budżetowym w ramach zabezpieczonych 
w Budżecie Miasta środków finansowych na ich realizację”.  

(dowód: akta kontroli str. 168-171, 194-195, 197, 200-211) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania Urzędu w badanym obszarze.  

 

3. Przebieg realizacji inicjatyw lokalnych i osiągnięcie 
założonych efektów 

3.1. W 2015 r. wydatki Gminy ogółem wynosiły 142.332,7 tys. zł z czego  
661,7 tys. zł (0,46%) przeznaczono na zadania zrealizowane w formie inicjatywy 
lokalnej.  

W 2016 r. realizowano zadania inicjatywy lokalnej w ramach środków 
przeznaczonych na wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2015 r.  
w kwocie 437,7 tys. zł. Od 1 stycznia do 15 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 
339,1 tys. zł na realizację dwóch inicjatyw41.  

(dowód: akta kontroli str. 307-311, 463, 468) 

W 2016 r. na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano również 
środki zaplanowane w budżecie Gminy w kwocie 132,8 tys. zł, co stanowiło 0,10% 
wydatków ogółem (które wynosiły 138.113,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 395-401, 464, 468) 

W 2017 r. wydatki ogółem wynosiły 165 476,9 tys. zł z czego w ramach inicjatywy 
lokalnej wydatkowano 34,60 zł. 

Jak wyjaśnił Burmistrz głównymi przyczynami niskiego poziomu wydatków w ramach 
inicjatyw lokalnych były trwające prace projektowe, które wykraczały swoim 
zakresem na rok 2018 co skutkowało przeniesieniem planu wydatków na następny 
rok. 

 (dowód: akta kontroli str. 168-180, 465, 468) 

Do 31 maja 2018 r. Urząd wydatkował na zadania zrealizowane  
w formie inicjatywy lokalnej 134,4 tys. zł, co stanowiło 0,21% poniesionych 
wydatków ogółem (które wyniosły 64.370,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 466,468) 

Poddane analizie wydatki zostały prawidłowo udokumentowane oraz ujęte 
w ewidencji księgowej.  

(dowód: akta kontroli str. 206-211) 

3.2. W okresie objętym kontrolą pracownikiem odpowiedzialnym za 
przeprowadzenie całego procesu realizacji inicjatywy lokalnej i jej rozliczenia był 
pracownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych42.  

(dowód: akta kontroli str. 39 – 45) 

3.3. W 15 na 16 analizowanych inicjatyw lokalnych nie został opracowany 
harmonogram wymagany art. 19g udpp (co opisano w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego) i nie wskazano terminu 
                                                      
41 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej” oraz „Lokalne inicjatywy w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej”. 
42 Od dnia 1 stycznia 2017 r. nazwa obowiązująca Wydziału, do dnia 31 grudnia 2016 r. Wydział Zamówień Publicznych  
i Inwestycji.  
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zakończenia realizacji inwestycji W każdym z badanych przypadków opracowano 
wstępną wycenę wykonania inicjatywy.  

W przypadku pięciu zakończonych inwestycji szacunkowy koszt realizacji inicjatywy 
był wyższy niż ostateczny koszt realizacji zadania, natomiast w trzech przypadkach 
szacunkowy koszt był mniejszy niż ostateczny koszt realizacji zadania. 

 (dowód: akta kontroli str.168-180, 193-211, 206-211) 

3.4.  W przypadku czterech43 z pięciu44 inicjatyw lokalnych, dokonując wyboru 
wykonawców Urząd prawidło stosował przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych45. Postępowania przetargowe zostały prawidłowo 
ogłoszone, SIWZ zawierał wszystkie elementy wymagane upzp, a wykonawców 
wybrano zgodnie z ustalonymi kryteriami. W przypadku postępowania na budowę 
kanalizacji na ul. Orlej stwierdzono nieprawidłowości w toku postępowania (które 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości), które jednak nie miały wpływu na wybór wykonawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 477-661) 

W  przypadku 11 skontrolowanych postępowań46, w których ze względu na wartość 
zamówienia nie stosowano upzp, w Urzędzie  postępowano zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 upzp w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 47.  
Zaproszono właściwą liczbę wykonawców do złożenia oferty i prawidłowo dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

(dowód: akta kontroli str. 252-284, 274-284) 

3.5. Umowy o realizację inicjatywy lokalnej48  zawierano w terminie od 22 do 99 dni 
od daty zaakceptowania wniosku przez Burmistrza. 

 (dowód: akta kontroli str. 892) 

3.6. Umowy w sprawie realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych określały 
szczegółowo prawa i obowiązki każdej ze stron, w tym podział zadań, przewidywane 
efekty oraz sposób rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 168-180, 206-211) 

3.7. We wszystkich 16 przyjętych do realizacji wnioskach, wkładem własnym 
inicjatorów w realizację inicjatywy był udział finansowy49. Ponadto w jednym 
przypadku50 poza wkładem finansowym, inicjator wniósł wkład rzeczowy w postaci 
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. 

(dowód:  akta kontroli str. 200-211) 

                                                      
43 Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Orla – etap II,  Rolna, Czytelni Ludowej i  Korfantego. 
44 Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Orla - przetarg (nieograniczony),  Orla – etap II (przetarg nieograniczony),  Rolna (przetarg 
nieograniczony), Czytelni Ludowej (przetarg nieograniczony),  Korfantego (2 unieważnione przetargi nieograniczone oraz 
zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 upzp). 
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., zwana dalej „upzp” 
46 w tym trzy dotyczące robót budowlanych w rejonie ulic: Orzeszkowej (kanalizacji sanitarnej), Kościuszki i Zielonej 
(wodociągu), Kresowej (kanalizacji sanitarnej), oraz 8 dotyczących usług – dokumentacji projektowej tj.: Budowy sieci 
kanalizacyjne przy ulicach: Orlej, Korfantego, Czytelni Ludowej, Sosnowej, Jastrzębiej, Rudawskiej, Budowy sieci 
kanalizacyjne i wodociągowej przy ul. Sikorskiego oraz Budowy sieci wodociągowej przy ulicy Kościuszki i Zielonej. 
47 Zarządzenie nr 293/II/2008 z dnia 23.04.2008 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie z późniejszymi zmianami. Zmiana, która dotyczyła 11 skontrolowanych 
postępowań została wprowadzona: Zarządzeniem Nr 0050.342.2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu  
w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 upzp. 
48 Dotyczy 11 wniosków przyjętych do realizacji w okresie objętym kontrolą. 
49 W formie wpłaty na rachunek Urzędu. 
50 Dotyczącym kanalizacji sanitarnej przy ulicy Frysztackiej, wniosek z dnia 12.09.2016 r. 
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3.8. Urząd na bieżąco rozwiązywał trudności pojawiające się w realizacji inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych m.in. poprzez negocjacje  
z mieszkańcami w przypadku konieczności zmiany przebiegu sieci wodociągowej 
czy kanalizacyjnej oraz zasięgał opinii w podmiotach  zarządzających sieciami,  
tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie i Wodociągach Ziemi 
Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 200-211, 734-766) 

Jak wskazał Burmistrz „jednym z problemów związanych z realizacją inicjatywy 
lokalnej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, czy też sieci wodociągowej,  
był brak zgody właścicieli nieruchomości (nie będących inicjatorami) na budowę 
infrastruktury technicznej na ich działkach, co zmuszało do korekty trasy,  jeżeli  
było to możliwe technicznie i nie wpływało znacząco na koszty zadania, albo 
przeprowadzano rozmowy z właścicielami w celu ustalenia warunków, które 
pozwalały na wybudowanie infrastruktury na terenie ich nieruchomości. 

Drugi problem związany był z ryzykiem przekroczenia wstępnie planowanych 
kosztów. Na etapie przygotowywania wniosku o realizację inicjatywy lokalnej nie ma 
opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji, a tylko inicjatorzy oraz pracownicy 
Urzędu posiadają orientacyjny przebieg sieci oraz orientacyjną jej długość.  Wartość 
inwestycji szacowana jest wg posiadanych danych, posiłkując się uśrednionymi 
cenami z wcześniej zrealizowanych inicjatyw. Takie szacowanie jest obarczone 
ryzykiem błędu, z uwagi na brak dokumentacji projektowej inwestycji, określającej 
np. zakres odtworzenia pasa drogowego po robotach, głębokość posadowienia 
rurociągu, ilości studni i innych urządzeń zabudowanych na rurociągu itp. 
Dodatkowo na przestrzeni ostatniego roku obserwuje się na rynku budowlanym 
gwałtowny wzrost cen sięgający 50%. Powoduje to coraz częściej wzrost 
ostatecznych kosztów w stosunku do kosztów szacunkowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45) 

3.9. W badanej próbie 16 wniosków przyjętych do realizacji (11 wniosków złożonych 
w okresie objętych kontrolą oraz pięć wniosków złożonych w latach 2012-2014): 

• osiem wniosków zostało zrealizowanych oraz wprowadzonych na  
stan środków trwałych dokumentem OT51, w tym sześć zatwierdzono  
i rozliczono w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym52;  

• osiem wniosków było w trakcie realizacji53.  

 (dowód: akta kontroli str. 193-211) 

3.10. W okresie objętym kontrolą działania Urzędu w ramach inicjatywy lokalnej  
nie były przedmiotem audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45) 

                                                      
51 Numery z listy ogólnej. Nr 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej – wniosek z dnia 03.12.2013 ;  
Nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej – wniosek z dnia 20.06.2014; Nr 6. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Orlej etap 2– wniosek z dnia 24.06.2014 ; Nr 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolnej  
– wniosek z dnia 09.07.2014; Nr 9. Budowa oświetlenia przy ul. Bocianiej  – wniosek z dnia 1.10.2015, Nr 11. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czytelni Ludowej – wniosek z dnia 17.12.2015 r., Nr 12. Budowa sieci wodociągowej  
w rejonie ul. Kościuszki, Zielonej – wniosek z dnia 9.11.2015 r. , Nr 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie  
ul. Kresowej – wniosek z dnia 4.03.2016 r.. 
52 Inicjatywy wymienione w ww. przypisie poza dwoma inicjatywami tj.nr 6 i 11 z listy ogólnej. Ww. zadania nie zostały 
zakończone z powodu braku służebności przesyłu. 
53 Nr z listy ogólnej. Nr 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego  – wniosek z dnia 20.10.2014 r.; Nr 16. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej – wniosek z dnia 29.06.2016 r., Nr 17. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej  – wniosek z dnia 22.07.2016 r., Nr 18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie  
ul. Frysztackiej – wniosek z dnia 12.09.2016 r., Nr 19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej – wniosek  
z dnia 15.09.2016 r., Nr 20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej – wniosek z dnia 21.11.2016 r.,  
Nr 22. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w rejonie  ul. Sikorskiego – wniosek z dnia 14.09.2016 r., Nr 29. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki  – wniosek z dnia 13.09.2017 r. 
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3.11. Efektem rzeczowym zrealizowanych ośmiu inicjatyw była budowa odcinków 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wystąpił także efekt rzeczowy ekologiczny 
w postaci podpisanych umów na odbiór ścieków z 22 nieruchomości54 objętych 
kontrolowanymi inicjatywami. Nie wystąpił żaden przypadek niezrealizowania 
zadania. 

 (dowód: akta kontroli str. 274-284, 476, 661) 

3.12. Urząd nie podejmował działań promocyjnych uzyskanych efektów w wyniku 
realizacji inicjatyw lokalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-45) 

3.13. W ramach inicjatywy lokalnej w okresie objętym kontrolą nie zlecano zadań 
organizacjom pozarządowych. Miasto nie ponosiło również wydatków w ramach 
budżetu sołeckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 206-211) 

Wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego wynosiły: 

• 299,5 tys. zł w 2015 r., co stanowiło 0,21 % wydatków ogółem, 
• 223,5 tys. zł w 2016 r., co stanowiło 0,16 % wydatków ogółem, 
• 341,5 tys. zł w 2017 r., co stanowiło 0,21 % wydatków ogółem, 
• 49,9 tys. zł na dzień 31 maja 2018 r, co stanowiło 0,08 % wydatków ogółem.  

(dowód: akta kontroli str. 168-180, 307-311, 395-401, 463- 468) 

3.14. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca sposobu 
realizacji inicjatyw lokalnych. 

(dowód:  akta kontroli str. 168-180,842) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Zamawiający w przypadku zamówienia dotyczącego robót budowlanych - Budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orlej w Cieszynie, wyznaczył termin 
składania ofert krótszy od minimalnego wskazanego w upzp. Zamawiający wszczął 
postępowanie 27 października 2015 r., natomiast termin składania ofert wyznaczył 
na 10 listopada 2015 r. o godz. 10:00, tj. w 14 dniu, podczas gdy czas ten nie  
może być krótszy niż 14 dni. Zgodnie bowiem z art. 43 ust 1 upzp jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 tej ustawy, zamawiający wyznacza termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym  
że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż  
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni. 

(dowód:  akta kontroli str. 487-576, 492-512) 

Udzielając wyjaśnień w sprawie powyższej nieprawidłowości Burmistrz podał,  
że „przyczyną niedotrzymania terminu określonego w art. 43 ust. 1 upzp był błąd  
w obliczaniu terminu. Stwierdzić należy jednocześnie, że w niniejszym 
postępowaniu wpłynęło 14 ofert od wykonawców, tak więc uchybienie dotyczące  
w istocie jednego dnia nie miało wpływu na wynik postępowania”. 

(dowód:  akta kontroli str. 181-186) 

 

                                                      
54 Trzech właścicieli nieruchomości jeszcze nie podpisało umów na odbiór ścieków. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2). W przypadku dokonywania zmian treści SIWZ w wyżej opisanym zamówieniu, 
w następstwie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi 
na pytania wykonawców w dniu 9 listopada 2015 r. tj. na jeden dzień przed upływem 
terminu składania ofert i nie wydłużył czasu na złożenie ofert. Skutkiem powyższego 
było odrzucenie oferty jednej z firm, która złożyła ją na niewłaściwym formularzu  
i w związku z tym nie podała okresu gwarancji, w konsekwencji czego oferta ta 
została odrzucona. Nieprawidłowość ta nie rzutowała na ostateczny rezultat 
postępowania, gdyż cena zaoferowana przez oferenta, którego ofertę odrzucono 
była siódmą w kolejności (licząc od ceny najniższej). 

 (dowód:  akta kontroli str. 487-576) 

Burmistrz wyjaśnił, że powodem braku przedłużenia terminu składania ofert było 
niedopatrzenie, a w postępowaniu wpłynęło 14 ofert od wykonawców i tylko jeden  
z wykonawców nie uwzględnił modyfikacji formularza ofertowego, która nastąpiła  
w wyniku dokonania odpowiedzi na pytania. Ponadto dodał, że Wykonawca, który 
złożył ofertę na formularzu sprzed modyfikacji (którego oferta została odrzucona)  
z uwagi na wysoką cenę i tak nie uzyskałyby zamówienia.  

(dowód:  akta kontroli str. 181-186) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania Urzędu w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi 
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 Kontroli55, zwraca uwagę na konieczność: 

− prawidłowego stosowania przepisów upzp w zakresie ustalania terminu  
na złożenie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  
i jego ewentualnej zmiany, 

− rozpatrywania wszystkich złożonych wniosków oraz informowania 
wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia w trybie i terminach 
określonych przepisami Kpa, 

− opracowywania wspólnie z wnioskodawcami harmonogramów wymaganych 
art. 19g udpp. 

 

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 Delegatury NIK w Katowicach. 

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

 

                                                      
55 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze. zm., zwana dalej „ustawą o NIK. 
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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. 

Katowice, dnia 13 września 2018 r. 

  

Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

                       Kontroler  

                   Joanna Paliga 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

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

 
 

  

  
 


