
 
 

 
 

 
LKR.410.019.04.2020 
 
 

Pan 
Andrzej Pietrzyk 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 
ul. Długa 144 
34-530 Bukowina Tatrzańska 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 
P/20/007 – Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości 
kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. 
 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
(Urząd) 

Andrzej Pietrzyk, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, od 22 listopada 2018 r.1 (Wójt) 

 

1. Zapewnienie warunków, w tym finansowych, umożliwiających podtrzymywanie 
poczucia tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

2. Realizacja zadań dotyczących podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. 

Od 1 stycznia 2018 r. do 27 listopada 2020 r. (w  tym z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed i po tym okresie, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność). 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Krakowie 

Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/145/2020 z 24 września 2020 r.   

 (akta kontroli str.1-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach objętych kontrolą Gmina Bukowina Tatrzańska (Gmina) nie wywiązywała się 
w sposób należyty z obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym4, gdyż nie 
podejmowała dostatecznych działań w celu wspierania działalności zmierzającej 
do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowej 
(słowackiej) i etnicznej (romskiej), zamieszkujących na terenie Gminy. 

Gmina w latach 2018-2020 (do 25 czerwca) zapewniła dzieciom mniejszości narodowej, 
objętym obowiązkiem szkolnym, możliwość nauki języka słowackiego, w tym w okresie 
zagrożenia COVID-19. Natomiast, w ocenie NIK, nie podjęto dostatecznych działań, aby 
uczniom tym zapewnić możliwość poznawania własnej historii i kultury, m.in. zatwierdzając 
arkusze organizacyjne, z których wynikało, że w Szkole Podstawowej w Jurgowie nie była 
organizowana nauka historii i kultury słowackiej.  

NIK negatywnie ocenia fakt, że Gmina nie dokonywała rozpoznania potrzeb kulturowych 
ww. mniejszości, nie planowała żadnych zadań na rzecz wspierania ich tożsamości 
kulturowej, nie przygotowywała ofert kulturalnych kierowanych do mniejszości, jak również 
nie pozyskiwała środków finansowych na wspomaganie ich działalności kulturalnej. 
Zdaniem NIK, istotną przesłanką tych zaniechań była struktura organizacyjna Urzędu, 
w której nie uwzględniono komórek organizacyjnych lub osób odpowiedzialnych za 
realizację zadań na rzecz mniejszości. Jedynie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej 
Gminy – Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, Szkoły Podstawowej w Czarnej 
Górze i Jurgowie umożliwiono mniejszości prezentowanie swojej kultury.  

W kontrolowanym okresie Gmina podejmowała działania mające na celu poprawę 
warunków bytowych społeczności romskiej, pozyskując środki finansowe na remont 
budynków, mieszkań oraz zaopatrzenia osiedla w wodę.  

                                                      
1 W okresie od 28 listopada 2014 r. do 21 listopada 2018 r. wójtem był Stanisław Andrzej Łukaszczyk. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 823; dalej: ustawa o mniejszościach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie warunków, w tym finansowych, umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości kulturowej i językowej 
mniejszości narodowych i etnicznych  

1.1. Na terenie gminy wiejskiej Bukowina Tatrzańska w okresie objętym kontrolą 
zamieszkiwała ludność należąca do mniejszości narodowej słowackiej i mniejszości 
etnicznej romskiej. Według danych na 30 czerwca 2020 r. w Gminie mieszkało 13 338 osób, 
w tym 280 należących do romskiej mniejszości etnicznej (2,1% mieszkańców Gminy)6. 
Gmina nie posiadała danych o liczbie osób należących do słowackiej mniejszości 
narodowej.  

Wójt wyjaśnił, że z uwagi na ochronę danych osobowych Urząd nie gromadził danych, 
dotyczących mniejszości narodowej i etnicznej zamieszkałej na terenie Gminy. 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), populacja dzieci objętych 
obowiązkiem szkolnym, wg stanu na 30 września 2020 r., wynosiła 1137 uczniów, w tym 66 
uczniów należało do słowackiej mniejszości narodowej, a 16 do romskiej mniejszości 
etnicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 221, 255) 

W statutach Gminy obowiązujących w okresie objętym kontrolą7 nie zawarto rozwiązań 
organizacyjnych dotyczących realizacji zadań na rzecz mniejszości narodowych 
i  etnicznych. Rada Gminy Bukowina Tatrzańska (Rada Gminy) również nie określiła 
potrzeb w zakresie wspierania i ochrony tożsamości kulturowej mniejszości narodowej 
i etnicznej. 

W strukturze Urzędu nie wyznaczono komórek organizacyjnych ani osób, odpowiedzialnych 
za realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu nie uczestniczyli w spotkaniach, 
konferencjach lub szkoleniach o tematyce dotyczącej mniejszości narodowych/etnicznych 
lub z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej i ksenofobii.  

Wójt wyjaśnił, że: 

- statut Gminy uchwalony został w poprzedniej kadencji (30 października 2018 r.) i był 
poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowany przez służby wojewody i w związku 
z tym uznał, że nie wystąpiły przesłanki do dokonania zmian w nowo uchwalonym 
statucie;   

- w strukturze organizacyjnej Urzędu nie wyznaczono komórek organizacyjnych oraz osób 
odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej. 
Potrzeby mniejszości realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie 
Tatrzańskiej oraz Gminny Zespół Oświatowy, stąd nie było potrzeby wyznaczania takich 
komórek oraz osób; 

- w Urzędzie nie ma osób i stanowisk, którym przypisano zadania dotyczące mniejszości 
narodowych i etnicznych, stąd nie kierowano pracowników na konferencje/szkolenia 
dotyczące dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. 

(dowód: akta kontroli str. 4-31, 55, 221) 

 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Według gminnej ewidencji ludności. 
7 Statut Gminy przyjęty uchwałą Nr IV/60/2003 r. Rady Gminy z dnia 11 lutego 2003 r. (ostatnia zmiana – uchwała 

Nr XLV/341/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.) oraz Statut Gminy przyjęty uchwałą Nr LVIII/406/2018 z dnia 30 października 
2018 r. 
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W latach 2018-2020 (do 30 września) zadania na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej 
realizowały cztery jednostki organizacyjne Gminy, tj.: 

- Szkoła Podstawowa w Jurgowie – prowadziła nauczanie języka mniejszości narodowej 
słowackiej. Wójt zatwierdził arkusze organizacyjne na lata szkolne 2017/2018, 
2018/2019 i 2019/2020, mimo iż nie zawierały zajęć z historii i kultury mniejszości; 

- Szkoła Podstawowa w Czarnej Górze – w której odbywała się edukacja dzieci 
należących do społeczności romskiej; 

- Bukowiańskie Centrum Kultury – organizacja imprez kulturalnych promujących m.in. 
kulturę mniejszości narodowej i etnicznej; 

- Ośrodek Pomocy Społecznej – wypłata świadczeń socjalnych. 

W latach objętych kontrolą w Gminie nie było przypadków likwidacji lub obniżenia stopnia 
organizacyjnego szkół z językiem mniejszości narodowej. 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono nauczania języka mniejszości 
w międzyszkolnych zespołach nauczania. 

Wójt wyjaśnił, że poza miejscowością Jurgów nie ma skupisk mniejszości narodowej, 
a dyrektorzy szkół z pozostałych miejscowości (dla których organem prowadzącym była 
Gmina) nie zgłaszali potrzeby organizacji nauczania języka mniejszości. Stąd nie 
organizowano nauki języka mniejszości oraz własnej historii i kultury w oddziałach 
międzyszkolnych. 

(dowód: akta kontroli str.43, 55, 62, 222) 

1.2. Gmina nie była wpisana do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy 
w języku mniejszości, prowadzonego przez ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz 
mniejszości narodowych i etnicznych. Na obszarze Gminy nie używano zatem dodatkowych 
tradycyjnych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku mniejszości. 

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie składała do Wojewody Małopolskiego 
wniosków w sprawie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku 
mniejszości, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o mniejszościach8. 

Gmina nie była również wpisana do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest 
język pomocniczy.  

(dowód: akta kontroli str. 57, 58) 

1.3. W okresie objętym kontrolą problematyka mniejszości narodowych i etnicznych nie 
była przedmiotem obrad Rady Gminy. Natomiast Wójt na sesjach Rady Gminy składał 
sprawozdania ze swej działalności, w których informował Radę Gminy m.in. o zadaniach 
realizowanych na rzecz społeczności romskiej, tj. budowie ujęcia wody pitnej na potrzeby tej 
społeczności, remontach mieszkań i ich postępie. 

Rada Gminy 28 września 2017 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na nabycie do 
gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czarnej 
Górze, w sąsiedztwie osiedla społeczności romskiej. Na powyższych gruntach ma być 
realizowana infrastruktura publiczna (boiska sportowe, plac zabaw), sprzyjająca integracji 
społeczności góralskiej i romskiej oraz ujęcie wody pitnej dla osiedla romskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że: 

- do Rady Gminy nie wpłynęły żadne wnioski, skargi, petycje od mniejszości narodowych 
zamieszkałych na terenie Gminy odnośnie do tej tematyki, 

- Rada Gminy na bieżąco zapoznaje się z działaniami podejmowanymi przez Wójta 
w zakresie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 173-174, 189-190) 

                                                      
8 Liczba mieszkańców  mniejszości narodowej i etnicznej nie przekraczała 20% ogólnej liczby mieszkańców.  
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1.4. W okresie objętym kontrolą w Gminie nie przyjęto i nie realizowano żadnego 
programu lokalnego obejmującego działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Wójt wyjaśnił, że: 

- Gmina realizuje „Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2019-2021”, który 
obejmuje wszystkich mieszkańców Gminy, stąd nie było potrzeby tworzenia programów 
skierowanych do danej społeczności,  

- na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych, zaspokajane są potrzeby 
bytowe mieszkańców mniejszości romskiej, 

- lokalna mniejszość narodowa i etniczna nie występowała do Gminy 
z wnioskami/propozycjami dotyczącymi wspierania/kultywowania ich tożsamości 
narodowej i etnicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 61, 214, 222) 

1.5. W budżecie na wspieranie zadań/inicjatyw dotyczących mniejszości etnicznej 
w  poszczególnych latach zaplanowano i wydatkowano odpowiednio w: 

- 2019 r. – 296,2 tys. zł (wydatkowano 267,1 tys. zł, tj. 90,2%), z tego na poprawę 
warunków mieszkaniowych mniejszości romskiej – 143,2 tys. zł (wydatkowano 
116,1 tys. zł, tj. 81,1%), wykup działek pod wykonanie ujęcia wody dla mieszkańców 
osiedla romskiego oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej obok osiedla romskiego – 
153,0 tys. zł (151,0 tys. zł, tj. 98,7%). Z wydatkowanej kwoty 267,1 tys. zł środki 
z Programu Integracji9 wyniosły 227,0 tys. zł (85,0%), środki własne Gminy 40,1 tys. zł 
(15,0%); 

- 2020 r. – 262,2 tys. zł (do 30 czerwca wydatkowano 0 zł – umowy zawarto 7 września), 
z tego na poprawę warunków mieszkaniowych mniejszości romskiej zaplanowano 
40 tys. zł, a na wykup działek pod wykonanie ujęcia wody dla mieszkańców osiedla 
romskiego oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej obok osiedla romskiego – 
222,2 tys. zł. Z zaplanowanej kwoty 262,2 tys. zł środki z Programu Integracji miały 
wynieść 240,0 tys. zł, tj. 91,5%. 

Ponadto w 2019 r. siedmiu uczniom należącym do mniejszości romskiej wypłacono 
stypendia socjalne na ogólną kwotę 1,4 tys. zł, z tego 1,1 tys. zł pochodziło z Programu 
integracji, a 0,3 tys. zł stanowiły środki własne Gminy. 

W 2018 r. w budżecie Gminy nie zaplanowano środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć dotyczących mniejszości. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45, 50-53) 

1.6. W Urzędzie realizowano obowiązki wynikające z art. 50 ust. 2-5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej10 i potwierdzano dane dotyczące m.in. 
liczby uczniów i etatów nauczycielskich, zamieszczane w SIO przez dyrektorów 
prowadzonych szkół. Dane weryfikowano m.in. z gminną ewidencją ludności oraz 
wnioskami o objęcie dziecka nauczaniem języka mniejszości. Liczba dzieci mniejszości 
w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 była taka sama w SIO, Gminie 
i szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 227, 228, 248-255)  

1.7. Dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 
12 013,6 tys. zł w 2018 r., 12 908,8 tys. zł w 2019 r. i 13 222,9 tys. zł w 2020 r. Zawarte 
w  nich kwoty zwiększające subwencję oświatową środkami na rzecz nauczania języka 
mniejszości narodowych wyniosły odpowiednio 502,4 tys. zł, 601,3 tys. zł i 747,3 tys. zł 
i  dotyczyły 67, 79 i 90 uczniów. W Gminie, w  okresie objętym kontrolą, zadania oświatowe 

                                                      
9 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dalej: Program Integracji. 
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 1942, ze zm. 
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na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej realizowała Szkoła Podstawowa w Jurgowie11 – 
nauczanie języka mniejszości oraz Szkoła Podstawowa w Czarnej Górze12, do której 
uczęszczały dzieci społeczności romskiej. W latach 2018-2020 Urząd przekazał ww. 
szkołom pełną kwotę uzyskaną w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. 
I tak: 

- w 2018 r. z kwoty 502 394,09 zł Szkole Podstawowej w Jurgowie przekazał 
397 416,22 zł i Szkole Podstawowej w Czarnej Górze - 104 977,87 zł, 

- w 2019 r. z kwoty 601 289 zł przekazał odpowiednio 456 675,19 zł i 144 613,81 zł, 

- w 2020 r. z kwoty 747 290,61 zł przekazał odpowiednio 564 619,57 zł i 182 671,04 zł. 

Środki poszczególnym szkołom zostały przekazane w wysokości wynikającej 
z  zastosowanych wag oraz liczby uczniów należących do mniejszości i formy nauczania. 

Z wyjaśnień dyrektorów Szkoły Podstawowej w Jurgowie i Szkoły Podstawowej w Czarnej 
Górze wynikało, że dodatkowe środki z subwencji oświatowej otrzymane w latach 2018-
2020 na działalność edukacyjną mniejszości narodowej i etnicznej w pełni zaspokajały 
potrzeby w  tym zakresie. Wójt wyjaśnił, że dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Jurgowie 
i  Czarnej Górze nie zgłaszali, iż dodatkowa część subwencji oświatowej, jaką Gmina 
otrzymuje i przekazuje tym szkołom na uczniów mniejszości narodowej i etnicznej, nie 
wystarcza na pokrycie kosztów związanych z ich edukacją. 

W Urzędzie nie dokonywano kalkulacji kosztów kształcenia uczniów mniejszości narodowej.  

Gmina nie korzystała z uprawnienia do kontroli prowadzonych szkół, o którym mowa 
w art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych13. 

Wójt wyjaśnił, że nie było zgłoszeń, skarg dotyczących nieprawidłowości w prowadzonych 
przez Gminę szkołach, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Oświatowy. Posiada on 
stosowną dokumentację. Gmina w latach 2018-2020 nie udzielała dotacji niepublicznym 
placówkom realizującym zadania oświatowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 46-48, 210, 223, 228-230, 248, 256) 

W latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Jurgowie, w której prowadzono nauczanie języka słowackiego, wnioskował do Gminy 
(jako organu prowadzącego) o dodatkową godzinę lekcyjną w tygodniu na kółko języka 
słowackiego i taką przyznano. 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie funkcjonowały szkoły niepubliczne, 
realizujące zadania określone w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o  systemie oświaty14. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 48) 

1.8. Stosownie do wymogów art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej15, Gmina w ramach realizacji zadań 
własnych prowadziła Bukowiańskie Centrum Kultury (dalej: Centrum). Zgodnie ze statutem 
należało do niego m.in.: 

- rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz 
przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 

- upowszechnianie i rozwijanie ludowej kultury regionu przejawiającej się w obyczaju, 
stroju, muzyce, pieśni i słowie pisanym, sztukach teatralnych oraz sztukach 
plastycznych.  

                                                      
11 W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły uczęszczało 94 uczniów, w tym 54 należących do mniejszości (57,4%), w 2018/2019 

odpowiednio 107 i 60 (56,1%), w 2019/2020 odpowiednio 110 i 68 (61,8%). 
12 W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły uczęszczało 65 uczniów, w tym 13 należących do mniejszości (20,0%), w 2018/2019 

odpowiednio 84 i 19 (22,6%), w 2019/2020 odpowiednio 72 i 22 (30,6%). 
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 17. 
14 Dz. U. z 2020 r. poz. 1327. 
15 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm. 
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W Statucie nie odniesiono się  do realizacji zadań na rzecz mniejszości. 

W okresie objętym kontrolą w ramach propagowania kultury mniejszości:  

- zespoły folklorystyczne działające pod patronatem Centrum uczestniczyły w corocznym 
Przeglądzie Folkloru Spisza i Orawy – OSTATKI – FAŠIANGI w Krępachach16, 
organizowanym przez Towarzystwo Słowaków w Polsce; 

- zespół romski Kałe Bała z Czarnej Góry (gmina Bukowina Tatrzańska) koncertował 
podczas 47 Góralskiego Karnawału (15 lutego 2019 r.) oraz 54 Sabałowych Bajań 
(15 sierpnia 2020 r.), których organizatorem było Centrum; 

- Centrum zorganizowało w 2018 r. wystawę „Zachowanie dziedzictwa górali na 
pograniczu polsko-słowackim” w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura 
i kultura” – Program Współpracy Transgranicznej INTRRREG V-A Polska-Słowacja 
2014-2020; 

- zespół „Małe Podhale” z Jurgowa, na opłatku Związku Słowaków w Polsce w dniach 23-
24 lutego 2019 r. prezentował polskie i słowackie kolędy ze Spisza; 

- udzielono pomocy przy realizacji filmu o romskich kowalach ze Spiszu (projekcji filmu 
dokonano w Centrum 23 lutego 2019 r.); 

- w okresie od lipca do października 2020 r. Centrum udostępniało w jednym z serwisów 
internetowych i portali społecznościowych prezentację kultury romskiej w cyklu „Moja 
mała ojczyzna – czasy, ludzie, wydarzenia” - odcinek VI „Miedzy nami pod Tatrami” 
i odcinek VII „Moja muzyka”. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-36, 191-193) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Rada Gminy uchwalała na dany rok programy 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o wolontariacie17. W programach tych, nie odniesiono się do współpracy 
z podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób należących do mniejszości narodowej 
i etnicznej, zamieszkujących na terenie Gminy.  

Gmina posiadała informacje o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy 
realizujących zadania na rzecz mniejszości. Na terenie Gminy działało18 Towarzystwo 
Romów Podhalańskich w Czarnej Górze oraz Kulturalne Stowarzyszenie Romów 
Podhalańskich „Kałe-Bała” w Czarnej Górze. Natomiast w przypadku społeczności 
słowackiej było to Towarzystwo Słowaków w Polsce. W raporcie o stanie Gminy za rok 2018 
i 2019 w części dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi nie odniesiono się 
do współpracy z ww. podmiotami. 

(dowód: akta kontroli str. 77-138) 

NIK zwróciła się do trzech organizacji pozarządowych (realizujących działania na rzecz 
mniejszości na terenie Gminy) w celu uzyskania informacji na temat prowadzonej 
współpracy.  

Sekretarz Generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce w przekazanej NIK informacji podał, 
że brak jest jakiejkolwiek współpracy z władzami Gminy. Towarzystwo oczekuje, iż Gmina 
będzie m.in.: 

- wspierać Towarzystwo w podtrzymywaniu tradycji narodowej, rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez skierowanie odpowiednich programów 
w tym zakresie, względnie rozpisanie oferty do składania projektów na działania w tym 
zakresie,  

                                                      
16 W dniach 3-4 lutego 2018 r., 23-24 lutego 2019 r. oraz 8-9 lutego 2020 r. 
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.  
18 Według zapisów w rejestrze  
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- podejmować działania na rzecz mniejszości narodowej oraz jej języka poprzez 
popularyzację wiedzy o historii, kulturze i języku oraz tradycjach religijnych słowackiej 
mniejszości narodowej żyjącej na terenie Spisza, 

- wspierać budowę Domu Kultury Słowackiej w Jurgowie19. 

(dowód: akta kontroli str. 194-200, 233-237, 244) 

Z informacji przekazanej NIK przez Kulturalne Stowarzyszenie Romów Podhalańskich 
„Kałe-Bała” w Czarnej Górze wynikało m.in., że: 

- Gmina materialnie wspierała niektóre rodziny romskie, nie wspierała natomiast zespołu 
„Kała Bała”, okazując nim niewielkie zainteresowanie, mimo iż reprezentował Gminę na 
prestiżowych imprezach w kraju i za granicą, 

- zespół współpracował z Bukowiańskim Centrum Kultury, uczestnicząc w cyklicznych 
imprezach organizowanych przez Centrum, 

- Gmina powinna się bardziej zainteresować społecznością romską, m.in. stworzyć 
warunki dla dzieci i młodzieży, aby mogli w pełni poznawać swoją kulturę i historię; 
dotychczasowe działania Gminy w tym zakresie są niewystarczające, 

- Stowarzyszenie od kilku lat nie prowadzi aktywnej działalności.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale w informacji przekazanej NIK 
poinformowała, że nie współpracowała z Gminą w zakresie zadań na rzecz mniejszości 
słowackiej. 

Wójt wyjaśnił m.in., że: 

- Gmina na bieżąco współpracuje z mniejszością słowacką zamieszkałą na terenie 
Gminy. Trudniej przebiega współpraca z Zarządem Głównym Towarzystwa Słowaków 
w Polsce, gdyż Towarzystwo poza wysuwaniem wniosków o wybudowanie świetlicy 
w Jurgowie nie przedkłada konkretnych ofert współpracy oraz wspólnych zadań do 
realizacji, 

- dla potrzeb mniejszości słowackiej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurgowie 
wydzielono na stałe jedno pomieszczenie o powierzchni 34 m2 z dostępem do węzła 
sanitarnego20. Na potrzeby większych imprez udostępniana jest duża sala widowiskowa 
z zapleczem kuchennym. Według Gminy zapewniało to potrzeby tej społeczności, która 
nie wskazywała na potrzebę budowy Domu Kultury Słowackiej. W przypadku podjęcia 
tego zadania, Gmina w miarę posiadanych środków będzie je wspierać. 

- opracowując programy współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono 
konsultacje społeczne m.in. z mniejszością słowacką i romską, które nie zgłaszały 
potrzeb w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych i kulturowych. Programy 
kierowane były do wszystkich organizacji i instytucji pożytku publicznego, w tym 
działających na rzecz mniejszości, 

- utrudnieniem współpracy ze społecznością słowacką i romską jest fakt, iż nie mają one 
swojego lokalnego przedstawiciela, który reprezentowałby ich interesy wobec Gminy, 

- zespół „Kałe Bała” nie występował o dofinansowanie – utrzymywał się z własnej 
działalności artystycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 77-138, 194-200, 221-223, 238-239, 256) 

                                                      
19 W dniu 11 listopada 2020 r. do Urzędu wpłynęła oferta Towarzystwa Słowaków w Polsce na wspólne stworzenie 

nowoczesnego ośrodka kultury poprzez wybudowanie Domu Kultury Słowackiej w Jurgowie – etap I obejmowałby 
wykonanie planów tego obiektu (koszt wykonania planów – 75 000 zł). W odpowiedzi Wójt poinformował Stowarzyszenie, że 
środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe na 2020 r. są niewystarczające, stąd nie zostanie 
ogłoszony konkurs na realizację wskazanego zadania. 

20 Umowa z dnia 19 lipca 2006 r. – Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie przekazała w nieodpłatne użytkowanie na 25 lat 
pomieszczenie o pow. 34 m2 na działalność kulturalno-społeczną Towarzystwa Słowaków w Polsce – Koło w Jurgowie.  
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1.10. Urząd nie dysponował dokumentacją potwierdzającą współpracę między Gminą 
a Wojewodą Małopolskim na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej, w zakresie 
wskazanym w art. 22 ust. 1 ustawy o mniejszościach.  

Wójt wyjaśnił, że Wojewoda nie występował z inicjatywą współdziałania z Gminą 
w sprawach mniejszości. Gmina współpracowała głównie z Pełnomocnikiem Wojewody 
Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, występując o dotacje na realizację 
zadań na rzecz mniejszości (w ramach Programu integracji). 

(dowód: akta kontroli str. 66, 222) 

1.11. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły informacje o wystąpieniu na 
terenie Gminy zdarzeń związanych z dyskryminacją, wynikającą z przynależności do 
mniejszości narodowej i etnicznej.  

Z informacji Komendanta Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej wynikało, że w latach 
2018-2020 na terenie Gminy nie odnotowano żadnych zdarzeń dotyczących dyskryminacji, 
wynikającej z przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 73, 201-202) 

1.12. Gmina nie sporządzała informacji o sytuacji mniejszości narodowych i o działaniach 
podejmowanych na ich rzecz, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o mniejszościach, gdyż 
minister właściwy ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych nie 
wystąpił z wnioskiem o takie informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 71) 

1.13. Zgodnie z wymogami art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe21 Wójt przedstawiał Radzie Gminy informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych. Informacje te, poza danymi o liczbie uczniów narodowości słowackiej 
w  Szkole Podstawowej w Jurgowie i uczniów społeczności romskiej w Szkole Podstawowej 
w Czarnej Górze, nie zawierały opisu działań podejmowanych wobec tych uczniów.    

(akta kontroli str. 139-172) 

1.14. Szkoła Podstawowa w Jurgowie zapewniła uczniom naukę języka mniejszości 
w formie zdalnej w okresie pandemii COVID-19, w szczególności udostępniła uczniom 
laptopy. Również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Górze, do której uczęszczały 
dzieci romskie, zapewnił im możliwość nauki zdalnej (udostępnił uczniom laptopy oraz 
dwóm rodzinom założono Internet). 

Wójt wyjaśnił, że dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Jurgowie i Czarnej Górze nie zgłaszali 
trudności związanych z organizacją nauczania dzieci należących do mniejszości narodowej 
i etnicznej w okresie pandemii.  

(dowód: akta kontroli str. 207-209, 223, 243) 

1.15. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące poszanowania 
praw mniejszości bądź zadań realizowanych na rzecz mniejszości. 

(dowód: akta kontroli str. 73) 

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

1. W arkuszach organizacyjnych Szkoły Podstawowej Jurgowie na rok szkolny 2017/2018, 
2018/2019 oraz 2019/2020 zatwierdzonych przez Wójta nie zaplanowano dla uczniów 
mniejszości narodowej nauki własnej historii i kultury i w efekcie takiej nauki nie 
prowadzono. 

Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie 

                                                      
21 Dz. U. z 2020 r. poz. 910. …………………………. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym22, obowiązkiem szkoły jest umożliwienie uczniom należącym do 
mniejszości narodowych i etnicznych nauki własnej historii i kultury. Arkusz organizacji 
szkoły zatwierdza organ prowadzący, zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. 

Wójt wyjaśnił, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jurgowie w arkuszu organizacyjnym 
na dany rok szkolny nie wnioskował o dodatkowe godziny na nauczanie historii i kultury 
mniejszości słowackiej, również Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym 
Targu nie wnosiła do nich zastrzeżeń, stąd uznano, że nie ma potrzeby organizacji 
takich zajęć i zatwierdzono przedmiotowe arkusze bez uwag. 

NIK zwraca uwagę, że obowiązek organizacji nauczania własnej historii i kultury wynika 
z przepisów § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie wykonywania zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości 
narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 222, 267-270) 

2. Gmina nie podejmowała w okresie objętym kontrolą odpowiednich środków w celu 
wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowej i etnicznej, zamieszkujących na jej terenie, oraz ich 
integracji obywatelskiej i społecznej. Nie prowadzono bowiem rozpoznania potrzeb 
mniejszości, w zakresie podtrzymywania przez nie swojej tożsamości narodowej 
i  kulturowej; nie przeprowadzono żadnego konkursu ofert oraz nie zlecano realizacji 
zadań na rzecz mniejszości w trybie pozakonkursowym (co zostało opisane w pkt. 2.1. 
wystąpienia pokontrolnego).  

Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach, obowiązkiem 
organów władzy publicznej jest podejmowanie odpowiednich środków w celu wspierania 
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości oraz integracji obywatelskiej i społecznej. 

Wójt wyjaśnił, że na terenie Gminy nie działały podmioty i organizacje (są tylko 
zarejestrowane) realizujące zadania na rzecz mniejszości, stąd nie podejmowano takiej 
współpracy i nie organizowano konkursu ofert na realizację zadań na rzecz mniejszości 
związanych z rozwojem i podtrzymywaniem swojej tożsamości kulturowej. 

NIK zauważa, że w toku kontroli ustalono, że na terenie Gminy są organizacje 
pozarządowe realizujące zadania na rzecz mniejszości. Ponadto, w informacji udzielonej 
NIK przedstawiciel Towarzystwa Słowaków w Polsce wskazywał na brak współpracy 
z władzami Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 213-222) 

Gmina w latach 2018-2020 (do 25 czerwca.) zapewniła uczniom należącym do 
słowackiej mniejszości narodowej, objętym obowiązkiem szkolnym, możliwość nauki 
własnego języka, w tym w okresie zagrożenia COVID- 19. Natomiast, wskutek 
zatwierdzenia nieprawidłowych arkuszy organizacyjnych, nie zapewniono tym uczniom 
możliwości poznawania własnej historii i kultury. 

W ocenie NIK Gmina nie wywiązała się w sposób należyty z obowiązku realizacji działań 
w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji obywatelskiej i społecznej, o których 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach. Gmina w okresie objętym kontrolą nie 
dokonywała bowiem rozpoznania potrzeb mniejszości (poza potrzebami socjalnymi 
społeczności romskiej), nie planowała żadnych zadań na rzecz wspierania ich 
tożsamości kulturowej, nie przygotowywała ofert kulturalnych kierowanych do 
mniejszości, jak również nie pozyskiwała środków finansowych na wspomaganie 
działalności kulturalnej mniejszości. Jedynie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej 
Gminy – Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, Szkoły Podstawowej w Czarnej 
Górze i Jurgowie umożliwiono mniejszościom prezentowanie swojej kultury.  

                                                      
22 Dz. U. poz. 1627; dalej: rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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W ocenie NIK, prawidłowej realizacji zadań w zakresie wspierania działalności 
zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz 
integracji obywatelskiej i społecznej nie sprzyjała organizacja pracy Urzędu, w którego 
strukturze nie wyznaczono komórek organizacyjnych lub stanowisk odpowiedzialnych za 
realizację zadań na rzecz mniejszości.  

2. Realizacja zadań dotyczących podtrzymywania tożsamości 
kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych  

2.1. W okresie objętym kontrolą Gmina nie ogłosiła żadnego konkursu, którego zakres 
dotyczył działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz nie udzielała dotacji 
podmiotom realizującym takie zadania. 

Wójt wyjaśnił, że Rada Gminy co roku ogłasza programy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, które kierowane były do wszystkich organizacji i instytucji pożytku 
publicznego, w tym działających na rzecz mniejszości. Z uwagi, iż na terenie Gminy nie 
działały podmioty i organizacje realizujące zadania na rzecz mniejszości narodowych 
i  etnicznych, a społeczności te nie zgłaszały (podczas konsultacji przy opracowywaniu ww. 
programów) żadnych propozycji, stąd nie ogłaszano żadnych konkursów ofert na realizację 
zadań na rzecz tych mniejszości ani też nie zlecano zadań z pominięciem konkursów. 

 (dowód: akta kontroli str. 49, 74, 215, 223) 

Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi opisano w pkt. 1.9 niniejszego 
wystąpienia. 

Gmina w okresie objętym kontrolą, poza dotacjami celowymi w ramach Programu integracji, 
nie ubiegała się i nie otrzymała innych dotacji na realizację zadań dotyczących mniejszości, 
w tym m.in. zadań zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 
ustawy o mniejszościach23. Opis ustaleń odnośnie do zadań realizowanych w ramach 
Programu integracji opisano w pkt. 2.2 niniejszego wystąpienia. 

W okresie objętym kontrolą Gmina udzielała pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
lub motywacyjnym uczniom mniejszości romskiej (Gmina nie dysponowała danymi 
dotyczącymi mniejszości narodowej), tj.: 

- z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało w 2018 r. – 13 dzieci, 2019 r. – 19 
oraz 22 w 2020 r. (do 30 czerwca), 

- w 2019 r. siedmiu uczniom wypłacono stypendia socjalne na łączną kwotę 1,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 175-177) 

2.2. Realizacja przez gminę zadań w ramach Programu integracji  

2.2.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przypisano żadnej komórce 
organizacyjnej bądź pracownikowi monitorowania i analizy potrzeb mniejszości romskiej, 
zamieszkałej na terenie Gminy. Gmina nie posiadała kompleksowego programu pomocy tej 
społeczności.  

Wójt wyjaśnił, że Gmina od 2019 r. realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2019-2021, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na 
pochodzenie oraz narodowość. Stąd nie było potrzeby tworzenia odrębnego programu.  

(dowód: akta kontroli str. 4, 43, 222) 

W Gminie zadania z zakresu pomocy socjalnej m.in. społeczności romskiej realizował 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Z przedłożonej dokumentacji wynikało, że: 

- Ośrodek posiadał rozeznanie odnośnie do potrzeb mieszkaniowych i socjalnych 
społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Gminy. Informacje te zbierał w toku 

                                                      
23 Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości i integracji 

obywatelskiej i społecznej. 
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przeprowadzanych wywiadów środowiskowych i na ich podstawie diagnozował sytuację 
rodzinną, zawodową, zdrowotną i mieszkaniową tej społeczności; 

- warunki mieszkaniowe rodzin romskich były dość dobre, nie występowało zjawisko 
bezdomności; 

- mieszkania wyposażone były w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego;  

- rodziny romskie pozostające pod opieką Ośrodka bardzo rzadko podejmowały działania 
w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów mieszkań. Pracownik socjalny 
pracujący z rodzinami romskimi, na podstawie zebranych informacji (w trakcie 
przeprowadzanych wywiadów środowiskowych) i posiadanej wiedzy w tym zakresie, 
typował rodziny, które nie były w stanie we własnym zakresie przeprowadzić stosownych 
remontów i przekazywał te informacje do Referatu Inwestycji, Zamówień i Wniosków. 
Według stanu na czas przeprowadzania kontroli NIK 10 budynków wymagało remontu; 
na 2020 r. zaplanowano remont 3 budynków; 

- w 2018 r. na 26 osób w wieku aktywności zawodowej i sprawnych fizycznie, aktywnych 
było 5 osób, w 2019 r. odpowiednio 28 i 3, a w 2020 r. (na dzień 30 czerwca) 
odpowiednio 30 i 4; 

- w 2018 r. wsparcia wymagały 24 rodziny (68 osób), w 2019 r. 22 rodziny (73 osoby) oraz 
w 2020 r. (wg stanu na 30 czerwca.) – 23 rodziny (91 osób). Na dzień 30 czerwca 
2020 r. społeczność romska liczyła 280 osób. 

Gmina zapewniała wszystkim dzieciom romskim miejsce w przedszkolu, do którego w roku 
szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczęszczało po troje dzieci romskich, a w 2019/2020 – 
jedno dziecko (nie było więcej chętnych).  

(dowód: akta kontroli str. 4, 227, 240-242) 

Obowiązkiem szkolnym objętych było w roku szkolnym 2017/2018 – 13 dzieci romskich, 
w 2018/2019 – 19 i 22 w roku szkolnym 2019/2020. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem 
szkolnym uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Czarnej Górze, a frekwencja uczniów 
w  szkole wynosiła w roku szkolnym 2017/2018 od 65% do 90%, w 2018/2019 od 58% do 
90% i od 47% do 85% w roku szkolnym 2019/2020. W przedmiotowej Szkole zatrudniony 
był (na pełnym etacie) asystent edukacji romskiej. Do jego obowiązków należało m.in.: 
udział w lekcjach i zajęciach wyrównawczych (jeśli zostanie uznany za niezbędny), pomoc 
w odrabianiu zadań domowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych, utrzymywanie stałego, 
systematycznego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym każdego dziecka, wsparcie 
emocjonalne rodzin, przekonywanie rodziców o konieczności kontynuowania nauki, pomoc 
w zorganizowaniu zajęć dodatkowych (wyrównawczych, logopedycznych). 

Działania Szkoły Podstawowej w Czarnej Górze na rzecz uczniów romskich w okresie 
objętym kontrolą obejmowały m.in. pracę asystenta romskiego, wynikającą z zakresu 
obowiązków, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pedagoga szkolnego, 
pomoc uczniom w opanowaniu podstawy programowej, zajęcia rewalidacyjne dla 
wszystkich uczniów z niepełnosprawnością (w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 – 
skorzystało 6 uczniów, w roku szkolnym 2019/2020 – 7 uczniów), organizowanie corocznie 
w kwietniu „Dnia Romskiego” (m.in. konkurs o kulturze polskiej i romskiej, udział 
w  warsztatach „Malowany Tabor” w 2019 r. w ramach projektu realizowanego przez 
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS). 

(dowód: akta kontroli str. 207-212, 245) 

2.2.2. Gmina w 2019 r. na poprawę warunków bytowych społeczności romskiej 
zaplanowała i wydatkowała kwotę 267,1 tys. zł24. W ramach Programu integracji (na 
podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Małopolskim) na realizację tego zadania 
Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 227,0 tys. zł, z tego 107,0 tys. zł na remont 
mieszkań oraz 120,0 tys. zł na wykup działek pod ujęcie wody pitnej dla osiedla 
zamieszkałego przez społeczność romską oraz infrastrukturę rekreacyjną. Zadanie 

                                                      
24 Dotacja z budżetu państwa – 227,0 tys. zł, środki własne Gminy – 40,1 tys. zł. 
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zrealizowano w pełnym zakresie i zgodnie z zawartymi porozumieniami. W ramach 
powyższych zadań wykonano remont dachu na dwóch budynkach, wyremontowano 
i  dostosowano do potrzeby osoby niepełnosprawnej jedną łazienkę oraz wykupiono 
nieruchomości pod ujęcie wody pitnej oraz infrastrukturę rekreacyjną. W Urzędzie dla 
powyższego zadania wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową oraz ewidencję 
księgową, a sprawozdanie końcowe z wykonania zadania przesłano w terminie Wojewodzie 
Małopolskiemu. 

W dniu 7 września 2020 r. Gmina zawarła z Wojewodą Małopolskim dwa porozumienia na 
dofinansowanie w ramach ww. Programu dwóch zadań, tj. remont mieszkań zamieszkałych 
przez rodziny romskie – 40,0 tys. zł (wartość zadania 40,0 tys. zł) oraz kontynuację budowy 
ujęcia wodnego dla osiedla romskiego oraz infrastruktury rekreacyjnej– 200,0 tys. zł 
(wartość zadania 222,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 50-53, 243, 257-266) 

2.2.3. W okresie objętym kontrolą w Gminie nie rozpowszechniano materiałów 
edukacyjnych na temat społeczności romskiej, przydatnych w przełamywaniu negatywnego 
wizerunku Roma, dostarczających rzetelnej wiedzy na temat Romów, skierowanych do 
Romów, jak i nieromskiej większości.  

Wójt wyjaśnił, że na terenie Gminy od wielu lat mieszka mniejszość romska. Stąd 
mieszkańcy znają to środowisko i w jego opinii nie ma potrzeby rozpowszechniania 
materiałów edukacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 219-220, 221-223) 

2.2.4. Gmina w okresie objętym kontrolą, poza dofinansowaniem zadań realizowanych 
w ramach Programu integracji oraz świadczeniami socjalnymi, nie wydatkowała środków 
własnych na przedsięwzięcia skierowane do społeczności romskiej.  

 (dowód: akta kontroli str. 50-53) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała dotacji celowych i podmiotowych w celu 
wspierania zadań na rzecz mniejszości oraz nie ogłosiła żadnego konkursu, którego zakres 
dotyczył działań na rzecz tych mniejszości. Nie ubiegała się również o dotacje na realizację 
zadań dotyczących mniejszości, co świadczy o biernej postawie Gminy we wspieraniu 
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości zamieszkujących na terenie Gminy (co zostało ocenione w obszarze 1). 

Gmina podejmowała jednak działania mające na celu poprawę warunków bytowych 
społeczności romskiej, pozyskując środki finansowe na remont budynków, mieszkań oraz 
zaopatrzenia w wodę osiedla zamieszkiwanego przez romską mniejszość etniczną. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Systematyczne rozpoznawanie potrzeb mniejszości narodowej i etnicznej zamieszkujących 
na terenie Gminy, dotyczących podtrzymywania tożsamości narodowej i kulturowej oraz 
wspieranie działalności w tym zakresie, m.in. poprzez kierowanie do mniejszości 
stosownych ofert, czy podejmowanie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków 
finansowych na ich realizację.  

 

Stwierdzone 
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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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 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. 

 

Kraków,     grudnia 2020 r. 

Kontroler 

      

     Jerzy Baranek  

Główny specjalista k. p. 

........................................................ 
              podpis 
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