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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/004 – Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/171/2018 z dnia 16 maja 2018 r. 

Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/189/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz upoważnienie nr LKA/278/2018  
z dnia 4 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-1c, 1067) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Raciborza, ul. Króla Stefana Batorego 6 (47-400) Racibórz2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Lenk, Prezydent Miasta3 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
działania Urzędu w zakresie objętym kontrolą. 

W Mieście stworzono właściwe warunki organizacyjno – prawne dla zgłaszania 
zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, poprzez m.in. przyjęcie uchwały 
określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków dotyczących realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz podejmowanie przez Urząd 
działań promujących tę formę współpracy. Urząd rozpatrując wnioski przestrzegał 
obowiązującego trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania w formie 
inicjatywy lokalnej oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego5 w zakresie informowania wnioskodawców  
o załatwieniu wniosku. Stworzono także właściwe warunki finansowe do realizacji 
zadań, co skutkowało osiągnięciem założonych efektów zrealizowanych inicjatyw 
lokalnych. 

Nieprawidłowości polegały na zakwalifikowaniu do realizacji przez Prezydenta 
trzech wniosków, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów. Ponadto 
Prezydent ustalił warunki, od spełniania których zależy punktacja przyznawana 
wnioskodawcom w ramach ustalonych przez Radę Miasta kryteriów, co - w ocenie 
NIK - stanowiło przekroczenie zakresu kompetencji organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego6. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2018 r. 
2 REGON: 000649410, zwany dalej „Urzędem”. 
3 Zwany dalej „Prezydentem”. 
4 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 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „Kpa”. 
6 Dalej: „jst”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania koordynacji zagadnień dotyczących 
inicjatywy lokalnej wykonywał Wydział Rozwoju Urzędu7. W Wydziale zgodnie 
z § 4 ust 2 pkt 6 Regulaminu wewnętrznego8, prowadzenie spraw w zakresie 
koordynacji zagadnień dotyczących m.in. inicjatywy lokalnej przypisano stanowisku 
do spraw strategii i planowania. 
W zakresach obowiązków pracowników zatrudnionych na tym stanowisku od 
11 października 2017 r. zapisano wprost realizację zadań dotyczących inicjatywy 
lokalnej9, takich jak: 
− przyjmowanie stron i udzielanie wyjaśnień dotyczących inicjatywy lokalnej wraz 

z pomocą przy wypełnianiu wniosków, 
− koordynację i kontrolę realizacji inicjatywy lokalnej, 
− koordynację prac zespołów do spraw realizacji inicjatywy lokalnej oraz 

zespołów do spraw oceny wniosków, 
− przygotowanie umów intencyjnych na wspólną realizację zadań pomiędzy 

Miastem Racibórz a wnioskodawcami. 
(dowód: akta kontroli str. 5-13, 14-24) 

1.2. W 2014 r. w początkowym okresie wdrażania i popularyzowania wśród 
mieszkańców formy współpracy z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej, Naczelnik i pracownik merytoryczny WR oraz 
Wiceprezydent uczestniczyli w szkoleniu w tym zakresie prowadzonym dla 
mieszkańców przez podmiot zewnętrzny10. Według oświadczenia Naczelnik WR  
ww. pracownicy brali również udział w szkoleniach w zakresie realizacji zadań 
publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie11, które obejmowały tematykę inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 25-34, 29) 

1.3. Urząd informował mieszkańców gminy o możliwościach współpracy w ramach 
inicjatywy lokalnej za pośrednictwem m.in. strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu gdzie w zakładce Inicjatywa lokalna12 zamieszczono 
informacje w zakresie: 
− istoty współpracy mieszkańców z Urzędem przy realizowaniu zadań 

publicznych gminy poprzez inicjatywę lokalną, 
− składania wniosków w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 udpp, 
− zakresu działalności, na który można składać wnioski, 
− terminu składania wniosków. 
Zainteresowani mogli pobrać ze strony: wniosek o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej; pełnomocnictwo dla podmiotu składającego  
ww. wniosek w imieniu mieszkańców; ustawę udpp; uchwały w sprawie określenia 

                                                      
7 Zwany dalej „Wydziałem” lub „WR” [Co odpowiadało zapisom § 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (wprowadzonego 
Zarządzenie Prezydenta nr  RC.120-62/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu)]. 
8 Zarządzenie Prezydenta nr RC.120-44/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego 
Wydziału Rozwoju. 
9 Do tego czasu w zakresie obowiązków pracownika zawarto ogólny zapis o treści „realizacja zagadnień dotyczących 
inicjatywy lokalnej”. 
10 Szkolenie zorganizowane przez Prezydenta i Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca, czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”, współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., zwana dalej „udpp”. 
12 https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Inicjatywa_lokalna. 
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trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

Ww. informacje mieszkańcy mogli uzyskać także z portalu społecznościowego 
Facebook13 oraz portalu gazety nowiny.pl14 i gazety nasz raciborz.pl15.  

(dowód:  akta kontroli str. 35-43, 44-47, 48-50) 

1.4. Uchwałami z 27 października 2010 r. oraz 19 grudnia 2012 r.16 Rada Miasta 
Racibórz określiła tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej17.  

W ww. uchwałach Rada ustaliła, że mieszkańcy Miasta mogli składać wnioski  
o realizację zadania publicznego na terenie Miasta w zakresie zgodnym z art. 19 b 
ust. 1 udpp do Prezydenta bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 udpp. Maksymalna 
wartość wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego ze strony Miasta dla realizacji 
jednego wniosku nie mogła przekroczyć 75% wartości projektu18. Wnioskodawca 
mógł wnosić swój udział w realizację zadania poprzez zaangażowanie środków 
finansowych, materiałów, robocizny i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań. 
Przyjęte przez Radę kryteria oceny wniosków zostały jasno określone i zawierały 
takie elementy jak: 

1) wkład pracy społecznej (element najwyżej promowany, możliwość uzyskania 
max. 32 pkt) ; 

2) celowość z punktu widzenia zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej  
(max. 24 pkt); 

3) wkład finansowy oraz rzeczowy wnioskodawcy (max 20 pkt); 
4) przewidywane koszty inicjatywy ponoszone przez Miasto po zakończeniu 

zadania (niskie koszty generowały wyższą punktację max. 20 pkt); 
5) zaawansowanie przygotowań do zadania (max. 2 pkt); 
6) wpływ realizacji inicjatywy lokalnej na wzrost atrakcyjności Miasta Raciborza 

(max. 2 pkt). 
W uchwale wskazano, że łączna minimalna wartość punktów kwalifikująca wniosek 
do realizacji musiała wynosić co najmniej 80 % maksymalnej liczby punktów  
(100 pkt), a wnioski należało składać w roku, w którym planowano realizację 
zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56) 

Realizując ww. uchwały Prezydent w zarządzeniu z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad oceny oraz realizacji wniosków składanych w ramach 
inicjatywy lokalnej19 wyodrębnił cztery etapy, tj. ocenę zadania wskazanego  
we wniosku; realizację zadania; kontrolę prawidłowości wykonania zadania; 
sprawozdanie z wykonania zadania. 

Prezydent określi również cząstkowe elementy oceniane w ramach poszczególnych 
kryteriów oceny wniosków. 

W zarządzeniu Prezydent ustalił, że wnioski powinny być składane do 30 stycznia 
danego roku kalendarzowego a w przypadku niewykorzystania wszystkich środków 

                                                      
13 https://www.facebook.com/UrzadMiastaRaciborz/. 
14 https://www.nowiny.pl/tag/inicjatywa-lokalna-raciborz. 
15 http://www.naszraciborz.pl/site/tag/inicjatywa-lokalna.html. 
16 Uchwały nr XLVI/753/2010, zwana dalej również „uchwałą w sprawie inicjatywy lokalnej” i nr XXIV/352/2012. 
17 Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniach 3 grudnia 2010 r. (poz. 3941) 
oraz w dniu 1 lutego 2013 r. (poz. 1092) i nie stwierdzono, aby były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Śląskiego. 
18 Według uchwały z 2010 r. maksymalna wartość wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego Miasta dla jednego wniosku nie 
mogła przekraczać 50% wartości projektu i nie więcej niż 20 000 tys. PLN. Po zmianie uchwały wynikającej z małego 
zainteresowania mieszkańców inicjatywa lokalną w 2012 r. zwiększono wartość wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego  
ze strony Miasta do 75% wartości projektu.   
19 Zarządzenie nr RC.120-40/2014, zwane dalej „zarządzeniem w sprawie zasad oceny wniosków”. 
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przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta, wnioski złożone po tym 
terminie będą realizowane wg kolejności złożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 51-54, 55-56, 57-58, 59-63) 

1.5. Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został przekazany 
przez Prezydenta do konsultacji społecznych w okresie od 27 listopada do 10 
grudnia 2010 r. W ww. terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.  

(dowód: akta kontroli str. 64-65) 

1.6. Dla ułatwienia podjęcia współpracy mieszkańców gminy z Urzędem  
w ramach inicjatywy lokalnej opracowano wzory dokumentów20, takich jak wniosek 
i pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu składającego ww. wniosek w imieniu 
mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 37-47) 

1.7. W zarządzeniu w sprawie zasad oceny wniosków wskazano, że wnioski 
w zakresie inicjatywy lokalnej powinny być składane przez mieszkańców 
bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 udpp bezpośrednio do Prezydenta, który  
po zapoznaniu się z ich treścią przekazywał je do WR. 

(dowód: akta kontroli str. 59-63) 

1.8. W rocznych Programach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego21 nie 
przewidziano określonej w art. 5 ust. 2 pkt 6 udpp formy współpracy w postaci 
umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w tej ustawie.   

(dowód: akta kontroli str. 151-221) 

1.9. W planach wydatków w uchwałach budżetowych na lata 2015-2018 Rada 
Miasta zabezpieczyła w dziale 750 (administracja publiczna) w rozdziale 75095 
(pozostała działalność) środki finansowe na realizację zadania „00-188/RW 
Inicjatywa lokalna” w 2015 r. w wysokości 150 000 zł, i na lata 2016-2018 w każdym 
roku po 50 000 zł.  

Po zmianach w planach wydatków wynikających z akceptacji do realizacji 
napływających w trakcie roku budżetowego wniosków od mieszkańców o realizację 
zadań w ramach inicjatywy lokalnej, wysokość zaplanowanych środków finansowych 
wyniosła 222 000 zł w 2015 r. -.; 78 500 zł w 2016 r. –.; 95 000 zł w 2017 r. i 51 555 
zł w 2018 r.22 

 (dowód: akta kontroli str. 66-95, 96-113, 114-137, 138-150, 1046-1052) 

                                                      
20 Stanowiące załączniki do Zarządzenia w sprawie zasad oceny wniosków. 
21 Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018, z 29 października 2014 r.  
(nr XLIV/629/2014), z 28 października 2015 r. (nr XI/120/2015), z 26 października 2016 r. (nr XXII/299/2016) i z 20 grudnia 
2017 r, (nr XXXV/529/2017).   
22 Uchwały Rady Miasta nr III/10/2015 z 28 stycznia 2015 r.; IV/23/2015 z 25 lutego 2015 r.; VII/67/2015 z 27 maja 2015 r.; 
VIII/82/2015 z 24 czerwca 2015 r.; XIII/150/2015 z 23 grudnia 2015 r.; XVII/205/2016 z 27 kwietnia 2016 r.; XVIII/232/2016  
z 25 maja 2016 r.; XIX/248/2016 z 22 czerwca 2016 r.; XXIV/326/2016 z 28 grudnia 2016 r.; XXVI/353/2017 z 22 lutego 2017 
r.; XXVII/372/2017 z 29 marca 2017 r.; XXVIII/390/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; XXX/424/2017 z 28 czerwca 2017 r.; 
XXXIV/496/2017 z 29 listopada 2017 r.; XXXV/527/2017 z 30 listopada 2017 r. Zarządzenia Prezydenta nr 218/2015 z 29 maja 
2015 r.; 289/2015 z 10 lipca 2015 r.; IX/90/2015 z 26 sierpnia 2015 r.; 1002/2016 z 30 września 2016 r.; 1646/2017  
z 20 grudnia 2017 r.; 1761/2018 z 16lutego 2018 r. 
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1.10. Na etapie projektowania budżetu Miasta w zakresie inicjatywy lokalnej, według 
Prezydenta nie było konieczności przeprowadzania konsultacji w tym zakresie, 
ponieważ przedsięwzięcia realizowane w tej formule z udziałem mieszkańców  
były wynikiem naboru wniosków na obowiązujących zasadach.  Prezydent  
w wyjaśnieniach podał także, że „(…) władze gminy na bieżąco i w sposób ciągły 
rozpowszechniają informację i konsultują z mieszkańcami możliwość realizacji 
zadań przy ich udziale (…) Odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej (…) 
stanowiącej podstawowe narzędzie komunikacji Miasta z mieszkańcami (…) gdzie 
dostępne są wszystkie materiały niezbędne do złożenia wniosków w ramach 
inicjatywy lokalnej. (…) Ponadto Radni Rady Miasta Racibórz angażują się  
w rozpowszechnianie tej formy realizacji zadań miejskich z mieszkańcami i wraz  
z nimi składają wnioski na realizację zadań. Reasumując, informowanie 
mieszkańców o możliwości realizacji wspólnych zadań miejskich przy ich aktywnym 
udziale odbywa się, więc w sposób ciągły przez cały rok (z wykorzystaniem  
ww. narzędzi) niezależnie od prac nad projektowaniem budżetu”. 

(dowód: akta kontroli str. 222-224) 

1.11. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
warunków realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 225) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Pomimo przyznania w art. 19c ust. 1 udpp, organowi stanowiącemu jst kompetencji 
do określenia szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent w Zarządzeniu w sprawie 
zasad oceny wniosków, ustalił warunki, od spełniania których zależy punktacja 
przyznana wnioskowanemu zadaniu w ramach kryteriów ustalonych przez Radę 
Miasta. Stanowiło to przekroczenie zakresu kompetencji Prezydenta Miasta, gdyż to 
jedynie Rada Miasta może ustalić szczegółowe kryteria oceny wniosków, tj. takie 
które nie wymagają już doprecyzowania. 

(dowód: akta kontroli str. 59-63) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że w ww. Zarządzeniu nie określił żadnych nowych 
warunków oceny składanych wniosków, odmiennych od tych ustalonych przez Radę 
Miasta, a jedynie pomocniczo wprowadził kartę oceny wniosków celem dokonania 
rzetelnej analizy wniosków. Prezydent w wyjaśnieniu podał także, że wprowadzony 
sposób oceny wniosków ma dać odpowiedź na pytanie czy dane kryterium jest 
spełniane oraz w jakim stopniu, co ułatwia rzetelną ocenę wniosków, która powinna 
być jasna i przejrzysta, a nie uznaniowa. 

(dowód: akta kontroli str. 1068-1070) 

NIK przyjmując wyjaśnienia Prezydenta zauważa, że nie mogło to być podstawą  
do precyzowania kryteriów oceny wniosków w akcie kierownictwa wewnętrznego, 
adresowanym do pracowników Urzędu. Akt kierownictwa wewnętrznego nie może 
zawierać norm adresowanych do obywateli oraz ich organizacji, gdyż uprawnienia 
przysługujące mieszkańcom jst w ramach inicjatywy lokalnej, są określone  
w przepisach udpp i prawa miejscowego.  
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1. W okresie objętym kontrolą w rocznych programach współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi23 nie ujęto przewidzianej w art. 5 ust. 2 pkt 6 udpp 
formy współpracy w postaci umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w tejże ustawie. 

Prezydent wyjaśnił, że „Formy współpracy wymienione w art. 5 ust. 2 pkt.6  
udpp (…) to przykładowe formy współpracy władz publicznych z organizacjami 
pozarządowymi. Ponieważ nie są one obligatoryjne, stąd zapis wymagający by 
w programie znalazły się formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust 2.  
ww. Ustawy. Zapis ten należy rozumieć, jako prawo organu stanowiącego  
do wybrania, które z przykładowych form będzie stosował. 

W Programach Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nie jest ujęta 
inicjatywa lokalna. Art.5a ust. 4 udpp (…) określa, co winien zawierać roczny 
program współpracy i w oparciu o te elementy został przygotowany program dla 
Miasta Racibórz. Ustawa określając obowiązkowe elementy tego dokumentu nie 
wskazuje kwestii związanych z inicjatywą lokalną. 

Ponadto trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy w programie muszą 
znaleźć się inicjatywy lokalne. Przyjmując, że jest to forma równoprawna ze 
zlecaniem zadań, tworzeniem zespołów czy konsultowaniem projektów aktów 
normatywnych należałoby ująć inicjatywę lokalną w programie, z drugiej jednak 
strony zamieszczona w ustawie definicja inicjatywy lokalnej mówi, że jest to forma 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, czyli osobami 
fizycznymi, a nie organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy. Gdy w inicjatywie występuje organizacja to tylko, jako 
pośrednik pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Ta różnica sprawia, że decyzja 
o tym, czy kwestia inicjatywy lokalnej ma być ujęta w programie nie jest oczywista. 

Jeśli natomiast kwestia inicjatywy lokalnej znajdzie się w programie współpracy,  
to należy w nim również uwzględnić stosowne środki finansowe, które będą  
po stronie samorządu przeznaczane na ten cel. Konieczne jest w takim przypadku 
określenie w programie współpracy, jakie są priorytetowe zadania publiczne i zakres 
przedmiotowy współpracy, co oznacza, że celowe staje się uwzględnienie 
w programie całości zagadnień związanych z inicjatywą lokalną, a więc także trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

W gminie Racibórz przyjęto rozwiązanie, iż inicjatywa lokalna nie znajduje  
się w programie współpracy, lecz jest uregulowana odrębną uchwałą. Tryb 
i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej zostały określone w uchwale przyjętej na podstawie art. 19c 
ustawy, a środki na wkład samorządu określone są w uchwale budżetowej dla 
Miasta Racibórz. Bez względu na to, jaka forma zostaje przyjęta, najważniejsze jest, 
aby mieszkańcy mieli możliwość realizacji swoich pomysłów w ramach inicjatywy 
lokalnej. Mieszkańcy Miasta Racibórz taką możliwość mają”. 

 (dowód:  akta kontroli str. 151-200, 201-204, 214-221) 

W odniesieniu do powyższego NIK zwraca uwagę, że art. 5a ust. 4 pkt 4 w związku 
z art. 5 ust. 2 pkt 6 udpp jednoznacznie określa umowę o realizację inicjatywy 
lokalnej, jako obligatoryjny element rocznego programu współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi.  

                                                      
23 Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018, z 29 października 2014 r.  
(nr XLIV/629/2014), z 28 października 2015 r. (nr XI/120/2015), z 26 października 2016 r. (nr XXII/299/2016) i z 20 grudnia 
2017 r, (nr XXXV/529/2017).   

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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2. W uchwale w sprawie inicjatywy lokalnej Rada wskazała, że wnioski należało 
składać w roku, w którym planowano realizację wniosku. 

NIK zauważa, że powyższy zapis, w sytuacji złożenia wniosku o realizację inicjatywy 
lokalnej na inny rok niż bieżący skutkował pozostawieniem go bez rozpatrzenia. 
Sytuacja taka wystąpiła w grudniu 2017 r., kiedy to wpłynął wniosek „Kultura 
fizyczna bez barier”24. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia stanowiło 
niedopełnienie obowiązków określonych w art. 244 § 1 w związku z art. 237 § 1 Kpa 
i 244 § 2 Kpa. Zgodnie z ww. przepisami wniosek należy rozpatrzyć bez  
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a o sposobie jego załatwienia 
poinformować wnioskodawcę. Informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 
nie stanowiła, zdaniem NIK, jego załatwienia i nie może być też uznana  
za informację o stanie jego rozpatrywania.  Wskazanie w uchwale, że wnioski 
należało składać w roku, w którym planowano realizację wnioskowanego zadania,  
w ocenie NIK, ograniczało możliwość wnioskowania o realizację inicjatyw tylko  
do roku bieżącego. 

(dowód: akta kontroli str. 314-319) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działania Urzędu w badanym obszarze. 

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

 

2.1. W latach 2015-2018 (I półrocze) w Urzędzie zostały złożone ogółem 34 wnioski 
o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego 8 w 2015 r., 6 w 2016 r., 
13 w 2017 r i 7 w 2018 r. Do realizacji przyjęto 22 wnioski , 10 zostało odrzuconych, 
a 2 zostały wycofane przez inicjatorów. 

Wnioski dotyczyły realizacji zadań w obszarach tematycznych dotyczących: 

− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont budynków oraz 
obiektów małej architektury (art. 19 b ust. 1 pkt 1 udpp) – jedenaście wniosków, 
w tym osiem przyjętych25 a trzy odrzucone26;  

− podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
(art. 19 b ust. 1 pkt 2 udpp) – dwa wnioski, w tym jeden wniosek przyjęty27 
i jeden odrzucony28; 

− edukacji, oświaty i wychowania (art. 19 b ust. 1 pkt 3 udpp) - pięć wniosków, 
wszystkie wnioski przyjęte29; 

                                                      
24 RW.152.1.12.2017. 
25 Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 (Bosacka 7), wniosek z 12 stycznia 2015 r. 
(RW.152.1.2..2015); Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej, wniosek z 26 stycznia 2015 r. (RW.152.1.3..2015); Siłownia 
pod chmurką z wiatą dostosowaną do potrzeb mieszkańców, wniosek z 13 kwietnia 2015 (RW.152.1.4..2015); 
Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16 (Bosacka 43), wniosek z 13 sierpnia 2015 (RW.152.1.5..2015); Modernizacja 
boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice (ogrodzenie), wniosek z 16 marca 2017 r. (RW.152.1.9..2017); Budowa drewnianej 
wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej, wniosek z 3 stycznia 2018 r. (RW.152.1.2..2018); Przywrócenie stanu 
technicznego pomieszczenia łaźni gości na LKS Studzienna wniosek z 26 stycznia 2018 r. (RW.152.1.3..2018); Przywrócenie 
stanu technicznego pomieszczenia łaźni gospodarzy na LKS Studzienna, wniosek z 26 stycznia 2018 r. (RW.152.1.4..2018). 
26 Budowa wiaty wypoczynkowej (na obszarze grodu historycznego), wniosek z 2 stycznia 2015 r. (RW.152.1.1.2015); 
Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16 (Bosacka 43), wniosek z 15 maja 2015 r. (RW 152.1.5.2015); Modernizacja 
boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice; wniosek z 24 stycznia 2017 r. (RW.152.1.3.2017). 
27 Wystawa: 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym; wniosek z 20 kwietnia 2017 r. (RW.152.1.11..2017). 
28 Wystawa: 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym; wniosek z 6 kwietnia 2017 r. (RW.152.1.11.2017).   
29 Wprowadzenie do robotyki - mały konstruktor LEGO, wniosek z 16 stycznia 2017 r. (RW.152.1.1..2017); Edukacja finansowa 
dzieci, wniosek z 30 stycznia 2017 r. (RW.152.1.5..2017); Sztuka kształci, wychowuje, bawi, wniosek z 1 lutego 2017 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 19 b ust. 1 pkt 4 udpp) – 
trzynaście wniosków - 7 wniosków przyjętych30, 4 wnioski odrzucone31 
i 2 wycofane32; 

− edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
(art. 19 b ust. 1 pkt 3 i pkt 4 udpp) – dwa wnioski; w tym jeden wniosek 
przyjęty33 i jeden pozostał bez rozpatrzenia34; 

− rewitalizacji (art. 19 b ust. 1 pkt 7 udpp) – jeden wniosek odrzucony35. 

 (dowód:  akta kontroli str. 226-227b, 228-237, 238-295, 296-333, 334-348, 349-859, 
860-972) 

2.2. Spośród 10 odrzuconych wniosków, pięć36 nie uzyskało wymaganego progu 
80 punktów m.in. z uwagi na brak trwałości projektu, brak wpływu projektu na wzrost 
atrakcyjności Miasta, wysoką wartość planowanego zadania, brak rozwiązań 
ekologicznych, niski wkład własny (w tym niski wkład udziału pracy społecznej) 
i niewielki krąg osób, którym miał służyć projekt. 

W trzech przypadkach odstąpiono od oceny wniosku m.in. z powodu:  

− niespójności zadania z projektem i etapami prac budowy grodu 
historycznego, na terenie którego wnioskodawca przewidział realizację 
zadania oraz faktu, że wnioskodawcą było stowarzyszenie (Budowa wiaty 
wypoczynkowej na obszarze grodu historycznego37);  

− braku możliwości weryfikacji czy projekt spełniał wymogi art. 19a ust. 1 pkt 1 
udpp, braku zgodności kosztorysu z kosztorysem zapisanym we wniosku, 
błędne zapisanie nr działek  (Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16 
obręb Bosacka38 - zadanie zostało objęte ponownym wnioskiem, 
zawierającym kompletną dokumentację);  

− licznych braków, w tym informacji o terminie i miejscu wystawy, niepełnym 
pełnomocnictwie (Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie 
archiwalnym – zadanie zostało objęte ponownym wnioskiem zawierającym 
kompletną dokumentację39).  

Jeden wniosek (Kultura fizyczna bez barier40) złożony 12 grudnia 2017 r. pozostał 
bez rozpatrzenia, bowiem zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miasta wnioski 
należało składać w roku, w którym planowana była ich realizacja. Wniosek został 
ponownie złożony w 2018 r., jednak został odrzucony ze względów formalnych, 

                                                                                                                                       
(RW.152.1.7..2017); Mały odkrywca - zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, wniosek z 30 stycznia 2018 r. 
(RW.152.1.6.2018);  Warsztaty finansowe, wniosek z 30 stycznia 2018 r. (RW.152.1.7..2018).  
30 Finały rozgrywek Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej, wniosek z 18 stycznia 2017 r. (RW.152.1.4.2017); Wspieranie  
i rozpowszechnianie kultury fizycznej, wniosek z 29 lutego 2016 r. (RW.152.1.3..2016); Runda zasadnicza XX sezonu 
rozgrywek Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej, wniosek z 29 września 2016 r. (RW.152.1.5..2016); Zawody dla Raciborzan  
w formule Crosstreningu - 800 kg na 800 lecie, wniosek z 16 stycznia 2017 r. (RW.152.1.2..2017); Amatorskie rozgrywki piłki 
siatkowej, wniosek z 3lutego 2017 r. (RW.152.1.8..2017); Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, wniosek z 30 stycznia 2018 r. (RW.152.1.5..2018).  
31 Ku rozwoju świadomości narodowej - Zwiedzanie Warszawy - Stolicy Polski, wniosek z 2 czerwca 2015 r. (RW 
152.1.6..2015); Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej wniosek z 20 maja 2016 r. (RW.152.1.3..2016); Aktywny 
senior, wniosek z 12 lutego 2016 r. (RW.152.1.1.2016); Runda rewanżowa play-off, Turniej Finałowy i XX-lecie Raciborskiej 
Ligi Piłki Siatkowej, wniosek z 23 lutego 2016 r. (RW.152.1.2..2016).  
32 Street Workout - aktywne wakacje, wniosek z 10 maja 2016 r. (RW.152.1.4.2016); Profesjonalna koszykówka kobiet  
w Raciborzu - szkolenie zawodniczek i udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Kobiet, wniosek z 20 marca 2017 r. 
(RW.152.1.10.2017). 
33 Kultura fizyczna bez barier; wniosek z 3 stycznia 2018 r. (RW.152.1.1.2018). 
34 Kultura fizyczna bez barier; wniosek z 12 grudnia 2017 r. (RW.152.1.12.2017). 
35 Bezpieczny ogród; wniosek z 31 stycznia 2017 r. (RW.152.1.6.2017). 
36 Ku rozwoju świadomości narodowej - Zwiedzanie Warszawy - Stolicy Polski - oceniony na 71 pkt (RW.152.1.6.2015); Runda 
rewanżowa play-off, Turniej Finałowy i XX-lecie Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej - oceniony na 71 pkt (RW.152.1.4.2017); 
Aktywny Senior- oceniony na 78 pkt (RW.152.1.1.2016); Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice oceniony  
na 54 pkt. (RW.152.1.3.2017); Bezpieczny ogród - oceniony na 70 pkt  (RW.152.1.6.2017). 
37 Pierwszy wniosek złożono 6 kwietnia 2018 r. a drugi uzupełniony wniosek 20 kwietnia 2018 r. Obydwa wnioski posiadały 
sygn. RW.152.1.11.2015. 
38 RW 152.1.5.2015. 
39 RW.152.1.11.2017. 
40 RW.152.1.12.2017. 
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bowiem wykraczał poza zakres zadań własnych gminy oraz miał być realizowany  
na terenie placówki niestanowiącej własności Miasta. 

W ww. przypadkach wnioskodawcy każdorazowo zostali poinformowani o sposobie 
załatwienia wniosku w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

(dowód:  akta kontroli str. 228-237, 238-277, 278-295, 296-348) 

2.3. Spośród 34 wniosków, w 14 przypadkach wnioskodawcami byli bezpośrednio 
mieszkańcy, a w pozostałych 19 przypadkach podmioty takie jak m.in. 
stowarzyszenia na podstawie udzielonych przez mieszkańców pisemnych 
pełnomocnictw w sprawie realizacji w ramach inicjatywy lokalnej zadania 
publicznego oraz do dokonywania w imieniu mieszkańców wszelkich czynności 
związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz podpisaniem umowy na realizację 
zadania publicznego objętego wnioskiem w ramach inicjatywy lokalnej, 
w rozumieniu udpp. W jednym przypadku wnioskodawcą było stowarzyszenie (m.in. 
z tego powodu wniosek został odrzucony). 

(dowód:  akta kontroli str. 228-237, 1001-1002) 

2.4. Urząd nie organizował konkursów na realizację zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, bowiem jak wyjaśnił 
Prezydent zadania te były realizowane na podstawie naboru wniosków składanych 
przez mieszkańców. 

(dowód:  akta kontroli str. 222, 224) 

2.5. Urząd rozpatrywał wnioski41 zgodnie z trybem określonym w uchwale w sprawie 
inicjatywy lokalnej oraz zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie zasad oceny 
wniosków.  

Do oceny poszczególnych wniosków Prezydent każdorazowo powoływał zespół, 
który po przeanalizowaniu wniosku dokonywał jego oceny oraz uzasadnienia42. 

Pomimo, iż w 2015 r. w trzech przypadkach spośród pięciu, wnioski nie 
kwalifikowały się do realizacji z uwagi na nieosiągnięcie wymaganego  
progu 80 punktów43, Zespół oceniający rekomendował te wnioski do realizacji  
i po zaakceptowaniu protokołów oceny przez Prezydenta zostały one przekazane  
do realizacji (opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości). 

Wszystkie wnioski złożono według ustalonego wzoru i nie stwierdzono wpływu 
wniosków o realizację inicjatywy lokalnej złożonych w innej formie. 

(dowód:  akta kontroli str. 39-43, 51-56, 59-63, 381-384, 426-429, 
470-472, 548-574, 991-994, 995-1000) 

2.6. W procesie rozpatrywania i oceny wniosków prawidłowo stosowano przepisy 
Kpa dotyczące informowania o sposobie załatwienia wniosku, tj. wnioskodawcy 
w terminie do miesiąca byli informowani o  wynikach oceny wniosku i jego 
pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu. 

(dowód:  akta kontroli str. 991-994) 

                                                      
41 Ustaleń w punktach 2.5, 2.6. i 2.7. niniejszego wystąpienia dokonano na podstawie badania całej populacji złożonych 
wniosków. 
42 na karcie oceny wniosku, stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu oceny wniosku zgodnie z kryteriami ustalonymi w § 5  
ust. 1 uchwały w sprawie oceny wniosków. 
43 Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - 76 pkt; Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do potrzeb mieszkańców - 
64,32 pkt; Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16 Bosacka 43 - 76 pkt. 
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2.7. Podział zadań w ramach projektu realizowanego w formie inicjatywy lokalnej, 
harmonogram prac i kosztorysy były wstępnie ustalone na etapie składania 
wniosków, a następnie precyzowane dla zatwierdzonych projektów przez  
powołane zarządzeniami Prezydenta Zespoły do spraw realizacji inicjatywy lokalnej  
i wnioskodawców projektów. 

(dowód:  akta kontroli str. 228-236, 991-994) 

2.8. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
sposobu rozpatrywania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. 

(dowód:  akta kontroli str. 225) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W 2015 r. Prezydent zatwierdził do realizacji trzy wnioski, które Zespół do spraw 
oceny wniosków ocenił poniżej wymaganego progu wynoszącego 80 punktów 
(Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - 76 pkt; Siłownia pod chmurką z wiatą 
dostosowaną do potrzeb mieszkańców - 64,32 pkt; Zagospodarowanie działki 
gruntowej nr 187/16 Bosacka 43 - 76 pkt), po pozytywnej rekomendacji Zespołu. 
Stanowiło to naruszenie § 5 pkt 4 załącznika do uchwały w sprawie oceny 
wniosków, który stanowił, że łączna liczba punktów kwalifikująca wniosek  
do realizacji musi być wyższa lub równa 80% maksymalnej liczby punktów (która 
według § 5 pkt 1 uchwały wynosiła 100). Prezydent, który zaakceptował protokoły 
oceny tych wniosków wyjaśnił, że: „(…) prawie wszystkie (…) złożone w tym roku 
wnioski na realizację inicjatywy lokalnej, które poddane zostały weryfikacji i spełniały 
wymogi formalno – prawne, otrzymały niższą niż wymagana ilość punktów (czyli  
80 pkt.), w związku z czym nie byłoby możliwości realizacji zadań w tej formule,  
co nie było zgodne z polityką miasta, której celem było włączenie lokalnej 
społeczności w partycypację w realizacji miejskich zadań (…) zespoły oceniające 
wnioski po przeanalizowaniu niniejszych projektów uznały, że istnieje konieczność 
ich realizacji ze względu na fakt, iż każdy z tych projektów obejmował wyposażenie 
Miasta Racibórz w odpowiednią infrastrukturę, która pozwoli społeczności lokalnej 
na aktywne spędzanie czasu, uznając tym samym ich realizację za zasadną oraz 
spełniającą niezbędne potrzeby społeczności lokalnej. Ponadto koszty realizacji tych 
zadań przedstawione przez mieszkańców oraz realizowane z ich udziałem były 
niższe, aniżeli gdyby miasto miało realizować te zadania samodzielnie. (…)  
Miasto dysponowało wystarczającą pulą środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie na realizację wszystkich ww. projektów w ramach inicjatywy lokalnej.  
W związku z powyższym, jak również w celu pobudzania mieszkańców do 
aktywności w kolejnych latach oraz zmotywowania ich do wspólnej realizacji zadań 
w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta uznał za zasadne rekomendacje 
zespołów oceniających i wyraził zgodę na zakwalifikowanie tych projektów do 
realizacji”. 

NIK przyjmując do wiadomości argumentację Prezydenta, wskazuje, że uchwała 
Rady Miasta precyzyjnie określiła warunki kwalifikacji wniosków i nie uwzględniła 
żadnego odstępstwa w tym zakresie.  

(dowód:  akta kontroli str. 51-56, 59-63, 381-384, 426-429, 470-472, 
995-1000, 1003-1010) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działania Urzędu w badanym obszarze.  

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Przebieg realizacji inicjatyw lokalnych i osiągnięcie 
założonych efektów. 
3.1. Wysokość wydatków gminy na realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej wyniosły: 202 949,29 zł w 2015 r., co stanowiło 0,13% wydatków 
gminy ogółem (156 904 689 zł.), 78 044,45 zł w 2016 r., co stanowiło 0,04% 
wydatków gminy (179 700 713 zł), 89 611,74 zł w 2017 r., co stanowiło 0,04% 
wydatków gminy (204 156 150 zł) i 8 526,16 zł według stanu na dzień 30 kwietnia 
2018 r., , co stanowiło 0,01% wydatków gminy (65 801 026 zł). 

Wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego wyniosły 1 346 619,89 zł w 2016 r.,  
co stanowiło 0,75% wydatków gminy ogółem, 1 320 187,48 zł w 2017 r.,  
co stanowiło 0,65% wydatków gminy i 317 617,99 zł na dzień 30 kwietnia 2018 r.,  
co stanowiło 0,48% wydatków gminy. W 2015 r. ww. budżet nie był realizowany.  

Gmina nie ponosiła wydatków w ramach budżetu sołeckiego lub w innych formach 
współpracy. 

(dowód:  akta kontroli str. 973-990, 1059-1061)  

3.2. W celu prawidłowej realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej 
Prezydent zgodnie z § 3 ust 3 zarządzenia w sprawie oceny wniosków powoływał 
Zespoły do spraw realizacji inicjatywy lokalnej44, w skład których wchodzili 
przedstawiciele Urzędu, w tym m.in. przedstawiciele odpowiednich wydziałów45 
wiodących46 oraz ze względu na specyfikę poszczególnych projektów 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, realizujący projekty ze strony 
gminy47. 

(dowód:  akta kontroli str. 357-359, 385-387, 430-432, 476-478, 502-504, 523-525, 
558-560, 598-600, 631-633, 664-667, 691-693, 757-759, 791-793, 833-835, 

886-888, 905-907, 922-924, 936-938, 950-952, 965-967) 

3.3. W składanych wnioskach, wnioskodawcy zawierali harmonogramy planowanych 
działań z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kosztorysy 
z wstępnym podziałem kosztów planowanych projektów na zadania wnioskodawcy 
i zadania Miasta Raciborza. W wyniku ustaleń wypracowanych przez Zespół  
do spraw realizacji inicjatywy lokalnej z wnioskodawcami, w 17 przypadkach 
dokonano zmiany terminu zrealizowania projektu w stosunku do zapisów zawartych 
we wnioskach a w 5 przypadkach dokonano zmian w kosztorysach. Zmiany te 
znalazły odzwierciedlenie w podpisanych umowach. 

(dowód:  akta kontroli str. 1053-1058) 

3.4. Realizując zadania z zakresu inicjatywy lokalnej Urząd przestrzegał  
regulacji obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu48, 
co ustalono na próbie postępowań dla czterech zadań. 

 

Problemy z realizacją zadania na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych 
do realizacji inicjatywy, w tym zmiany w harmonogramach i kosztorysach projektów 

                                                      
44 Do zadań Zespołu należało m.in.: przygotowanie niezbędnych dokumentów koniecznych do realizacji zadania, w tym 
umowy; realizacja zadania zgodnie z zapisami umowy oraz przepisami prawa; dokonanie ostatecznej kontroli oraz rozliczenie 
zadania; sporządzenie protokołu z wykonania zadania. 
45 W szesnastu przypadkach Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w trzech przypadkach Wydział Lokalowy, w jednym przypadku 
Wydział Komunalny i w jednym przypadku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
46 Do zadań wydziału wiodącego należało m.in.: zabezpieczenie środków na realizacje zadania; zawarcie umowy  
z wnioskodawcą i realizatorem projektu; nadzór nad pracami Zespołu do spraw realizacji inicjatywy lokalnej; po zakończeniu 
zadnia przekazanie dokumentacji do RW. 
47 W przypadku czterech projektów był to Ośrodek Sportu i Rekreacji, w dwóch przypadkach Raciborskie Centrum Kultury  
i w dwóch przypadkach Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu. 
48 Zarządzenie Prezydenta Miasta Raciborza nr RC.0152-3/08 z dnia 18.01.2008 r. i nr RC.120-20/2014 z dnia 30 kwietnia 
2014 r. Przepisów ustawy pzp nie stosowano, gdyż wydatki nie przekraczały progów określonych w art. 4 pkt 8 ww. ustawy 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz przygotowanie umów były na bieżąco uzgadniane przez Zespół do spraw 
realizacji inicjatywy lokalnej w uzgodnieniu z inicjatorami projektów. 

(dowód:  akta kontroli str. 465, 473-475, 1062-1066) 

3.5. Umowy (20 z 22 umów) zawarto w terminie od pięciu do 44 dni od daty 
zaakceptowania wniosku o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej. 

W pozostałych dwóch przypadkach49 umowy zawarto w terminach dłuższych,  
tj. po upływie 182 i 220 dni od daty ich zaakceptowania do realizacji. Przyczynami 
zawarcia umów w tych terminach była konieczność zmiany projektu budowy ścieżek 
rowerowych, który kolidował z realizacją projektu inicjatywy, konieczność uzyskania  
i przekazania do Urzędu przez wnioskodawcę projektu zawierającego 
rozmieszczenie urządzeń zabawowych na wskazanej działce z uwzględnieniem 
stref bezpieczeństwa podanych przez producenta urządzeń.    

 (dowód:  akta kontroli str. 991-994)  

3.6. Umowy zawierały zapisy mające na celu ograniczenie ryzyka nierzetelnej 
realizacji zadań. W umowach określono m.in. tryb zawarcia umowy, przedmiot 
umowy, całkowity koszt realizacji zadania w podziale na wartość wkładu Miasta 
Raciborza i wartość wkładu inicjatora, okres obowiązywania umowy, sposób 
wykonania zadania (w tym podział zadań i sposób rozliczenia zadania), zasady 
kontroli i nadzoru nad realizacją zadania oraz sprawozdawczość z realizacji zadania 
i tryb rozwiązania umowy. 

 (dowód:  akta kontroli str. 360-367, 388-394, 433-438, 479-487, 505-508, 526-531, 
561-566, 574, 601-606, 634-639, 667-672, 694-699, 728-735, 761-766, 794-

801, 836-841, 889-895, 908-912, 925-930, 939-944, 953-959, 968-972)  

3.7. Z umów i rozliczeń końcowych 14 zadań zrealizowanych w latach 2015-2017 
w ramach inicjatywy lokalnej wynikało, że wnioskodawcy wnosili wkład rzeczowy 
(użyczenie sprzętu, materiały, wkład finansowy) i wkład w ramach prac społecznych 
w wysokości od 25,1 % do 58 % wartości zadania i tym samym wkład Miasta 
Raciborza w realizację tych zadań w żadnym przypadku nie przekroczył 
maksymalnej wartości 75 % wsparcia określonego w uchwale w sprawie inicjatywy 
lokalnej. 

Wkład Miasta Raciborza w realizację ww. zadań polegał obok wkładu rzeczowego 
w postaci zakupu materiałów i usług, w tym m.in. wykonaniu dokumentacji 
projektowej, na zapewnieniu wsparcia w zakresie nadzoru budowlanego 
i inwestorskiego. Przyjęty podział zadań pomiędzy inicjatorami i Urzędem w ww. 
zadaniach, biorąc pod uwagę osiągnięcie efektów końcowych zapewniał prawidłową 
realizację tych zadań.  

(dowód:  akta kontroli str. 368-374, 395-417, 439-464, 488-491, 532-546, 575-589, 
608-624, 647-657, 673-686, 700-710, 736-747, 767-779, 804-826, 842-859, 

1011-1043) 

3.8. W związku z trudnościami w realizacji trzech umów związanymi z zagrożeniem 
terminu lub zwiększeniem kosztów wykonywanych zadań w trzech przypadkach 
strony zawarły cztery aneksy50 wydłużające termin wykonania zadań a w jednym 
przypadku wprowadzono aneksem zmianę wartości realizowanych zadań.  

(dowód:  akta kontroli str. 367, 437-438, 486-487, 574, 789, 800-803, 1044-1045) 

                                                      
49 Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 - Bosacka 7 (RW.152.1.2..2015); Budowa placu zabaw na 
ul. Czekoladowej (RW.152.1.3.2015). 
50 Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 (Bosacka 7) RW.152.1.2..2015 (zmiana terminu); 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej RW.152.1.3..2016 (zmiana terminu) i Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej  RW.152.1.3..2016 (dwa aneksy w sprawie zmiany terminu i jeden aneks w sprawie zwiększenia kosztów zadania) 
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3.9. Do zakończonych w latach 2015-2017 wszystkich 14 projektów Zespoły  
do spraw realizacji inicjatywy lokalnej powołane zarządzeniami Prezydenta 
sporządziły protokoły końcowe. Podsumowanie poszczególnych zadań zawarte  
w ww. protokołach były wynikiem przeprowadzonych analiz sprawozdań 
przedstawianych przez realizatorów poszczególnych zadań, które zawierały część 
opisową oraz dokumentację na potwierdzenie poniesionych kosztów, w tym m.in. 
faktury i rachunki na zakup materiałów i usług, oświadczenia o użyczeniu sprzętu 
lub wykonaniu określonych robót, karty pracy dokumentujące wkład pracy w ramach 
prac społecznych.   

W ww. protokołach końcowych z wykonania zadań nie odnotowano rozbieżności 
w stosunku do zawartych umów.  

(dowód:  akta kontroli str. 371-374, 413-417, 461-464, 498-491, 544-546, 586-589, 
622-624, 654-657, 682-686, 7-7-710, 745-747, 776-779, 822-826, 856-859)  

3.10. Działania Urzędu podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej nie były 
przedmiotem audytu wewnętrznego. 

(dowód:  akta kontroli str. 224) 

3.11. W wyniku realizacji w ramach inicjatywy lokalnej 14 projektów osiągnięto 
założone efekty rzeczowe takie jak m.in: trzy komplety podwójnych urządzeń siłowni 
na wolnym powietrzu; urządzenia crossfitu; 18 opraw oświetleniowych oraz sześć 
kompletnych słupów oświetleniowych; ogrodzenie boiska piłkarskiego. 

W przypadku jednego projektu pn. „Wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej 
(zadaszenie LKS Brzezie)51, umowa nie została zrealizowana. Po przeanalizowaniu 
sytuacji na wniosek wydziału wiodącego, Zespół do spraw realizacji tego zadania 
ustalił, że przyczyną nie zrealizowania zadania był brak wykonawców zadania 
pomimo wysyłania zapytań ofertowych oraz pogarszający się stan techniczny 
budynku, przy którym miało powstać zadaszenie52. W trakcie narady 
zainteresowanych stron postanowiono o odstąpieniu od realizacji tego zadania  
w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód:  akta kontroli str. 463, 492-513) 

3.12. Działania promocyjne dotyczące uzyskanych w wyniku współpracy efektów53 
polegały na umieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce „Zadania 
zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej”54 krótkich informacji oraz dokumentacji 
fotograficznej z wszystkich zadań zrealizowanych od 2013 r., w tym 14 zadań 
zrealizowanych w latach 2015-2017. Informacje w tym zakresie mieszkańcy  
mogli uzyskać z portalu społecznościowego Facebook oraz portalach: nowiny.pl  
i naszraciborz.pl.  

(dowód:  akta kontroli str. 35-43, 44-47, 48-50) 

3.13. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
sposobu realizacji inicjatyw lokalnych. 

(dowód:  akta kontroli str. 225) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w badanym obszarze. 

 

                                                      
51 Umowa z 27 lipca 2015 r. sygn.. sprawy RW.152.1.7..2015. 
52 Ekspertyza budynku wykazała, że przyczyną licznych spękań na ścianach obiektu była susza i nienośny grunt, na którym 
zlokalizowany był budynek. Ponadto stwierdzono, że degradacja budynku będzie postępować. 
53 Stosownie do postanowień zawartych w umowach w § 6 inicjatorzy byli zobowiązani do wykonania dokumentacji 
fotograficznej z realizacji zadania i przekazania jej do Urzędu, który mógł je wykorzystywać w celu promowania inicjatywy 
i zamieszczenia na stronie internetowej. 
54 https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Zadania_zrealizowane_w_ramach_inicjatywy_lokalnej. 
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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 Kontroli55, zwraca uwagę na konieczność respektowania 
obowiązujących przepisów prawa lokalnego w zakresie oceny wniosków o realizację 
zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz wnosi o podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie określenia w akcie prawa miejscowego, szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  
i niestosowania w tym zakresie zasad oceny takich wniosków określonych  
w załączniku do Zarządzenia Prezydenta z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad 
oceny wniosków.  

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 uwagi i realizacji wniosku pokontrolnego 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. 

Katowice, dnia 13 września 2018 r. 

  

Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  

Joanna Paliga 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

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

 
 

  

  
 

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