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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 Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/188/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-1a) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Zbrosławicach1, ul. Oświęcimska 2, 42 – 674 Zbrosławice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Olszewski, Wójt Gminy Zbrosławice2 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą3 Gmina Zbrosławice nie zapewniła mieszkańcom, 
w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach, warunków do zgłaszania 
i realizacji zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej4. Rada Gminy dopiero 
w dniu 27 czerwca 2018 r., tj. w trakcie kontroli NIK, przyjęła uchwałę określającą 
tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków dotyczących realizacji zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej. Podjęcie ww. uchwały po upływie ponad 8 lat od wejścia  
w życie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej, stanowiło niedopełnienie 
obowiązku określonego w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5. W konsekwencji w Gminie nie 
popularyzowano  wśród mieszkańców realizacji zadań publicznych w formie,  
w której wykonawcami zadania oprócz gminy są jej mieszkańcy zgłaszający wniosek 
w sprawie inicjatywy lokalnej, a w Urzędzie nie przypisano w regulacjach 
wewnętrznych żadnej z komórek organizacyjnych odpowiedzialności za ten obszar  
i nie przeszkolono żadnego z pracowników.  
Ponadto w Gminie w latach 2015-2017 nie uchwalono rocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, czym naruszono art. 5a ust. 1 udpp.  
 
 
 
 

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem”. 
2 Od dnia 3 grudnia 2010 r., zwany dalej „Wójtem”. 
3 Tj. w latach 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). 
4Najwyższa 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 2018 r., poz. 450 ze zm., zwana dalej: „udpp”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Warunki organizacyjno-prawne i finansowe do zgłaszania i realizowania 
inicjatyw lokalnych 

W Urzędzie nie ustalono żadnych regulacji dotyczących realizacji zadań w formie 
inicjatywy lokalnej, co wynikało z faktu, że Rada Gminy do dnia 26 czerwca 2018 r. 
nie podjęła uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków  
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 76-81) 

Dopiero w trakcie niniejszej kontroli, tj. po upływie ponad 8 lat od wejścia w życie 
przepisów dot. inicjatywy lokalnej6, w dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Gminy podjęła 
uchwałę Nr XXXXI/456/2018 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęto 
w niej dziewięć kryteriów oceny, w tym m.in. obszar wnioskowanego zadania, 
zakres oddziaływania na społeczność lokalną, formę wkładu wnioskodawcy  
w realizację zadania (w tym wkład pracy społecznej) oraz jego udział w wartości 
zadania. Uchwała określała warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać daną liczbę 
punktów w ramach każdego kryterium. Urząd wskazano jako miejsce składania 
wniosków. Uchwała nie zawierała wzoru dokumentów ułatwiających podjęcie 
współpracy gminy z mieszkańcami w formie inicjatywy lokalnej7.  

(dowód: akta kontroli str. 104-106) 

W okresie objętym kontrolą za współpracę z organizacjami pozarządowymi 
i mieszkańcami, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami Organizacyjnymi8 
odpowiadał Wydział Społeczny. Sprawami z tego zakresu zajmowały się trzy 
osoby9. W dokumentach organizacyjnych Urzędu oraz zakresach obowiązków osób 
odpowiedzialnych za realizację ww. zadań nie wpisano wprost zadania dotyczącego 
inicjatywy lokalnej. Jak wyjaśnił Wójt, wynikało to z braku uchwały w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 6-24, 27-63, 98-99) 

Urzędnicy zajmujący się sprawami z współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i mieszkańcami nie zostali przeszkoleni z zakresu inicjatywy lokalnej i możliwych 
form jej wdrożenia. Jak wyjaśnił Wójt, brak szkoleń pracowników Urzędu w tym 
zakresie wiązał się z brakiem podstaw prawnych do praktycznego stosowania 
nabytej wiedzy dotyczącej inicjatyw lokalnych (nieuchwalenie przez Radę Gminy 
Zbrosławice uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej), jak 
również z brakiem występowania przez mieszkańców z tego typu inicjatywą. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 98-99) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie informowano obywateli 
o możliwościach współpracy w ramach inicjatywy lokalnej. Jak wyjaśnił Wójt,  
wynikało to z faktu, iż Rada Gminy Zbrosławice nie podjęła uchwały w sprawie 

                                                      
6 Przepisy m.in. art. 19b udpp weszły w życie 13 marca 2010 r. 
7 Takich jak wzór pełnomocnictwa (np. w przypadku grupy inicjatywnej upoważniającej konkretną osobę do jej 
reprezentowania). 
8 Zarządzenie nr: OR.0050.571.2012 Wójta Gminy Zbrosławice z 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu (zmienione: zarządzeniem nr OR.0050.472.2014 z 8 grudnia 2014 r., zarządzeniem nr OR.0050.356. 2015  
z 7 września 2015 r. i zarządzeniem nr OR.0050.132.2016 z 9 maja 2016 r.) oraz zarządzenie nr  OR.0050.35.2017 z 1 lutego 
2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.  
9 Asystent (współpraca z organizacjami pozarządowymi), inspektor (informowanie mieszkańców i promocja Gminy) oraz 
inspektor (współpraca z organizacjami pozarządowymi). 
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określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a obowiązujące przepisy nie nakładają  
na gminę takiego obowiązku. Ponadto Wójt zaznaczył, że na terenie Gminy 
Zbrosławice od roku 2011 funkcjonuje fundusz sołecki i środki wydatkowane w jego 
ramach były traktowane jako forma inicjatywy lokalnej, a w gminach wiejskich jest to 
sprawdzona metoda współpracy z mieszkańcami. Dalej wyjaśnił, że mimo tego 
narzędzia, można zaobserwować, że aktywność mieszkańców w poszczególnych 
sołectwach jest dość słaba (niska frekwencja na zebraniach sołeckich), stąd 
wniosek, że współpraca z mieszkańcami w postaci inicjatywy lokalnej nie będzie 
dostatecznie wykorzystywana. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 76-81) 

Zgodnie z art. 5a ust. 2 udpp Rada Gminy uchwaliła w 2014 r.10 Program 
współpracy na lata 2015-2019 Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp. W ww. Programie zapisano 
m.in., że współpraca Gminy i organizacji będzie oparta o umowę na wykonywanie 
inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w udpp. 

(dowód: akta kontroli str. 70-75) 

Rada Gminy nie uchwaliła rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w latach 2015, 2016 i 2017, a w Programie współpracy Gminy 
Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w roku 201811 brak było zapisów  
dot. m.in. inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 64-69, 76-81) 

W okresie objętym kontrolą w budżecie Gminy nie zabezpieczano środków na 
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Jak wyjaśnił Wójt,  w budżecie Gminy 
Zbrosławice w latach 2015 – 2018 nie planowano środków na realizację zadań 
w ramach inicjatywy lokalnej, ponieważ od roku 2011 na terenie Gminy Zbrosławice 
funkcjonuje fundusz sołecki, a środki wydatkowane w jego ramach były  
traktowane jako forma inicjatywy lokalnej. Wydatki na ten cel w latach od 2015 r.  
do 31.05.2018 r. wyniosły 1.367.243,80 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 98-99) 

Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej gminy Zbrosławice, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu12, wnioski do budżetu mogą 
składać Komisje Rady Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy Gminy, organizacje 
pozarządowe i inne podmioty w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy. Przedmiotowe wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką 
charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy jego 
szacunkowy koszt. W ramach prac nad budżetem każdy z merytorycznych 
wydziałów składa pełne zapotrzebowanie w ramach swojej działalności wraz 
z wszystkimi wnioskami złożonymi zgodnie z ww. uchwałą. Jak wyjaśnił Wójt: 
Następuje kilka czytań budżetu i z uwagi na konieczność jego zrównoważenia są 
podejmowane decyzje, które wnioski wprowadzić do budżetu, a które odrzucić.  
Po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy Zbrosławice następuje ich realizacja. 
W trakcie roku w przypadku pojawiania się wniosków radnych czy mieszkańców, 
w ramach możliwości finansowych są zabezpieczane środki na ich realizację 
w wyniku dokonywania stosownych zmian w budżecie. Informowanie mieszkańców 

                                                      
10 Uchwała Nr XLII/525/14 Rady Gminy Zbrosławice z 5 listopada 2014 r. 
11 Uchwała Nr XXXV/389/2017 Rady Gminy Zbrosławice z 29 listopada 2017 r. 
12 Uchwała Nr XLVII/521/10 Rady Gminy Zbrosławice z 30 września 2010 r. 
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o działalności Gminy Zbrosławice, w tym o budżecie następuje za pośrednictwem 
strony internetowej, BIP oraz Informatora Wieść z Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24) 

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

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 100-103) 

W latach 2015-2018 do Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski mieszkańców 
o realizację zadań w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-26) 

Gmina w okresie objętym kontrola nie organizowała konkursów na realizację zadań 
w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24) 

 

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

1.  Wójt Gminy nie podjął przez ponad 8 lat od wejścia w życie przepisów dot. 
inicjatywy lokalnej, działań mających na celu uchwalenie przez Radę Gminy uchwały 
określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała ta został podjęta dopiero  
27 czerwca 2018 r.  

Zgodnie w art. 19c ust. 1 udpp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Natomiast art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym13 stanowi, że do zadań wójta należy 
w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. 

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z faktu (…) iż znowelizowana w roku 2010 udpp nie 
określiła terminu do kiedy Rada Gminy powinna podjąć przedmiotową uchwałę. 
Dodatkowo mieszkańcy Gminy Zbrosławice nie występowali z taką inicjatywą. 
Jednakże zarówno mieszkańcy jak i organizacje pożytku publicznego korzystają  
ze swoich uprawnień wynikających z przepisów prawa, mając możliwość wpływania 
na wydatkowanie środków budżetowych, w tym na realizowanie swoich pomysłów. 
Powyższe ma miejsce za pomocą następujących instrumentów:  

− na terenie gminy funkcjonuje fundusz sołecki - wydatki na ten cel w latach 
od 2015 r. do 31 maja 2018 r. wyniosły 1.367.243,80 zł, 

− są organizowane otwarte konkursy ofert dla organizacji pożytku publicznego 
- wydatki na ten cel w latach 2015 r. – 31 maja 2018 r. wyniosły 
1.745.954,50 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 76-81, 104-106) 

Zdaniem NIK, pomimo że ustawodawca nie określił terminu przyjęcia uchwały 
o inicjatywie lokalnej, to należy zaznaczyć, że powinna była być ona podjęta 
niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji udpp, czyli już w roku 2010.  
Należy podkreślić, że niepodjęcie do dnia 26 czerwca 2018 r. stosownej uchwały 
przez Radę Gminy, jak również brak rozpropagowania idei inicjatywy w gminie, 
ograniczyły możliwość składania wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej  
przez jej mieszkańców. Bez zapewnienia przez Gminę odpowiedniego wsparcia 

                                                      
13 Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm., zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”. 
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mieszkańców i organizacji zainteresowanych działaniem na rzecz swojej 
społeczności, np. w formie spotkań, warsztatów itp. inicjatywa lokalna nie będzie 
miała szans na realizację. 

 

2. Wójt Gminy nie przygotował projektów uchwał w sprawie rocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015, 2016 i 2017, skutkiem 
czego Rada Gminy programów takich nie uchwalała.  Stanowiło to niedopełnienie 
obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Obowiązek uchwalenia ww. programów wynika z art. 5a ust. 1 udpp, zgodnie  
z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3.  

Jak wyjaśnił Wójt: brak uchwalania rocznych programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi stanowił oczywiste przeoczenie i brak należytej 
interpretacji zapisów udpp. 

(dowód: akta kontroli str. 12-24, 76-81) 

 

NIK zauważa, że w Programie współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami 
pozarządowymi w roku 201814 brak było zapisów dot. m.in. inicjatywy lokalnej.  
W ww. Programie wymieniono tylko formy określone w art. 5 ust. 2 pkt. od 1 do 4 
udpp, natomiast nie ujęto form współpracy określonych w pkt 5-7 ww. przepisu,  
w tym inicjatywy lokalnej. 

Wójt wyjaśnił, że uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2018 została podjęta w oparciu o dotychczas realizowane 
formy współpracy, natomiast pominięcie zapisów dot. m.in. inicjatywy lokalnej, jako 
formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
w przedmiotowej uchwale wynikało z braku stosownej uchwały, która dałaby 
podstawę wprowadzenia przedmiotowych zapisów w rocznym programie 
współpracy.  

(dowód: akta kontroli str. 64-69, 76-81) 

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.  

 

IV. 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. 

                                                      
14 Uchwała Nr XXXV/389/2017 Rady Gminy Zbrosławice z 29 listopada 2017 r. 
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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 
 

Wojciech Graca 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 


