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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 Poznaniu 

Kontroler Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/85/2018 z dnia 16 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn (dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Franciszek Marszałek, Burmistrz Krotoszyna (dalej: Burmistrz)1. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Miasto i Gmina Krotoszyn (dalej: Gmina) umożliwiła, zapewniając odpowiednie 
wsparcie organizacyjne i finansowe, realizację zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej. Rada Miejska uchwałą określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków dotyczących realizacji zadania publicznego w ramach ww. inicjatywy. Na 
terenie Gminy podejmowano w różnych formach działania informacyjne i promujące 
realizację inicjatyw lokalnych w sposób umożliwiający dotarcie do szerokiej grupy 
społeczności lokalnej. Badana jednostka przestrzegała trybu i kryteriów oceny 
wniosków o realizację powyższych zadań, a ich wykonanie następowało zgodnie z 
zaakceptowanymi wnioskami, przy jednoznacznie określonym podziale zadań i w 
sposób zapewniający pełne zrealizowanie zakładanych efektów rzeczowych. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawarcia w powyższej uchwale 
postanowienia wykraczającego poza zakres upoważnienia ustawowego, jak również 
niesporządzenia umów o realizację inicjatyw lokalnych (dwa przypadki na 59 
badanych) oraz braku uzasadnień faktycznych i prawnych przekazanych 
wnioskodawcom zawiadomień o odmowie realizacji inicjatywy lokalnej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Nadzór nad realizacją zadań publicznych Gminy w zakresie inicjatywy lokalnej3 
sprawowały w latach 2015-2018 (do czasu kontroli)4 dwa wydziały Urzędu, tj. 

                                                      
1 W całym okresie objętym kontrolą.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową 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. 

3 Objętych badaniem w toku nin. kontroli.  
4 Okres objęty kontrolą NIK. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (dalej: WOiSS) oraz Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dalej: WGKOŚiR), we właściwości 
których znajdował się obszar działania złożonego wniosku o inicjatywę lokalną. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-251, 312-319) 

Do zadań WOiSS, jak wskazano w regulaminie organizacyjnym Urzędu5, należało 
m.in. przeprowadzenie otwartego konkursu ofert oraz realizacja zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 16-40, 250-251)   

Zakresy czynności, obowiązków, obejmujące wykonywanie czynności w ramach 
inicjatywy lokalnej, sporządzono dla dwóch pracowników ww. wydziałów. 
Do obowiązków pracownika WOiSS należało m.in. prowadzenie spraw związanych 
z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, natomiast zakres 
czynności pracownika WGKOŚiR dotyczył m.in. prowadzenia spraw związanych z 
rozliczaniem i sporządzaniem sprawozdań w zakresie takiej inicjatywy. 

(Dowód: akta kontroli str. 41, 48, 364-365) 

1.2. Pracownicy Urzędu zajmujący się inicjatywą lokalną nie uczestniczyli w 
badanym okresie w szkoleniach z zakresu tej tematyki. Burmistrz wyjaśnił, że 
powodem tego był brak ofert szkoleniowych. Wyjaśniający podał jednocześnie, że w 
tworzeniu oraz realizowaniu przedmiotowych zadań osoby te bazowały na 
przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie6 (dalej: udpp), jak również na doświadczeniu, które zdobywali w 
kolejnych latach pracy przy prowadzeniu tych zadań. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-251) 

1.3. Mieszkańców Gminy informowano w badanym okresie o możliwościach 
współpracy w ramach inicjatywy lokalnej za pośrednictwem strony internetowej 
Gminy „www.krotoszyn.pl”, jak również strony dla mieszkańców i organizacji 
pozarządowych „www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl”, utworzonej w celu informowania 
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych, szkoleniach i konkursach, a 
także służącej promocji działań stowarzyszeń, grup nieformalnych i ukazującej 
aktywność sołecką. Istniejąca na ww. stronie zakładka „inicjatywy lokalne” opisywała 
m.in. kryteria i tryb pozyskiwania środków finansowych na te zadania oraz 
umożliwiała pobranie stosownego wniosku. W Gminie funkcjonował w tym okresie 
portal społecznościowy facebook „Krotoszyn Współdziałamy”, którego 
administratorem (także w odniesieniu do ww. strony dla mieszkańców i organizacji 
pozarządowych) jest stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Podmiot ten 
realizował dofinansowywany przez Gminę w latach 2015-2018 projekt pn. 
„Pozarządowe Centrum do zadań publicznych”, którego celem w zakresie m.in. 
inicjatywy lokalnej było doradztwo dot. współfinansowania zadań, informowanie o 
ogłaszanych konkursach oraz pomoc w opracowywaniu i konsultowaniu wniosków, 
sprawozdań dotyczących takich zadań. W ramach biura koordynacyjno–
informacyjnego pracownicy ww. podmiotu przekazywali m.in. stowarzyszeniom oraz 
grupom nieformalnym informacje o naborze wniosków z ww. obszaru. Burmistrz 
Krotoszyna organizował również rokroczne świąteczne spotkania z organizacjami 
pozarządowymi, na których prezentowano m.in. informacje dotyczące udzielonej 
przez Gminę pomocy w realizacji inicjatyw lokalnych. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-288, 326-337) 

                                                      
5 Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. (dalej „udpp”) 
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1.4. Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określały uchwały Rady Miejskiej  w 
Krotoszynie: 

 Nr XXXI/283/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych7 (dalej: uchwała z dnia 21 marca 2013 r.), zmieniona 
uchwałą Nr XLIV/371/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.8, 

 Nr XV/118/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych9 (dalej: uchwała z dnia 30 listopada 2015 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 199-209, 214-218, 226-238) 

Uchwały te określały tryb postępowania przy ocenie wniosków, szczegółowe kryteria 
tej oceny, jak również przyjęty wzór wniosku. Kryteria oceny obejmowały etapy 
oceny takiego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena formalna 
uwzględniała m.in. kompletność wniosku oraz jego sporządzenie zgodnie z 
przyjętym wzorcem, udział planowanych środków pochodzących z budżetu Gminy w 
całkowitych kosztach zadania (85%), jak również udział środków finansowych 
wnioskodawcy przeznaczonych na wyżywienie w odniesieniu do „wsparcia 
finansowego Gminy” (50%)10. Kryteria oceny merytorycznej wraz z odpowiadającymi 
im wartościami punktowymi dotyczyły następujących obszarów: obszar 
wnioskowanych działań, zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i 
planami inwestycyjnymi, doświadczenie w realizacji zadań, doświadczenie w 
społecznej realizacji inicjatyw obywatelskich, racjonalność i efektywność wydatków, 
udział partnera w realizacji zadania11, udział finansowy oraz rzeczowy 
wnioskodawcy w realizacji zadania, wkład własny wnioskodawcy w formie pracy 
społecznej, stan przygotowania zadania, zaangażowanie środków budżetowych. 
Współudział wnioskodawcy w realizację zadania może, jak określono, polegać na 
świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym oraz rzeczowym, natomiast 
wkład Gminy ma charakter finansowy, rzeczowy i organizacyjny. Wkład własny 
wnioskodawcy stanowią, jak wskazano, zgromadzone przez niego środki finansowe, 
świadczona praca społeczna, jak również świadczenia rzeczowe12. Wysokość 
środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę nie może 
przekroczyć, jak postanowiono, 85% jej całkowitych kosztów, a wysokość 
zaangażowanych przez wnioskodawcę środków finansowych przeznaczonych na 
wyżywienie, poczęstunek nie może być większa niż 50% „wsparcia finansowego 
Gminy”. Wkład finansowy wnioskodawcy, jak wynikało z ww. uregulowań, nie 
powinien obejmować środków budżetu Gminy przeznaczonych do dyspozycji 
jednostek pomocniczych, a środki na ten wkład nie mogą pochodzić z tego 
budżetu13. Warunkiem realizacji inicjatywy lokalnej było również osiągnięcie 
określonych ww. aktami minimów punktowych oceny wniosku. 

(Dowód: akta kontroli str. 199-209, 214-218, 226-238) 

W § 6 ust. 1 i 2 załącznika Nr 114  uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w Gminie 
wyłączono możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w roku 
budżetowym następującym po roku w którym nie spełniono wymogów w zakresie 
terminowego przekazania sprawozdania z realizacji tego rodzaju inicjatywy. 

                                                      
7 Dz. Urz. Wielkop. z dnia 8 kwietnia 2013 r., poz. 2676 (weszła w życie z dniem 23.04.2013 r.). 
8 Dz. Urz. Wielkop. z dnia 3 lutego 2014 r., poz. 701. 
9 Dz. Urz. Wielkop. z dnia 4 grudnia 2015 r., poz. 7767 (weszła w życie z dniem 19.12.2015 r.). 
10 Kryteria określone w uchwale z dnia 30 listopada 2015 r. 
11 Kryterium określone w uchwale z dnia 30 listopada 2015 r. 
12 W tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania. 
13 Wg treści uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. 
14 „Tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 
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(Dowód: akta kontroli str. 226-238) 

W obowiązujących w badanym okresie ww. uchwałach postanowiono, że wnioski o 
realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej winny być składane do 
Urzędu w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Powołany przez 
Burmistrza Zespół ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej15 winien dokonać 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków m.in. ich 
analizy, ustalenia okoliczności istotnych dla możliwości realizacji inicjatywy oraz 
oceny wniosków według opisanych wyżej kryteriów. Na podstawie sporządzonego z 
przebiegu prac komisji protokółu Burmistrz, jak uregulowano, podejmuje decyzję o 
przyjęciu wniosku do realizacji, przy czym zestawienie przyjętych wniosków wraz z 
przyznaną ilością punktów i kwotami udziału finansowego Gminy zamieszcza się na 
stronie internetowej Urzędu.  

(Dowód: akta kontroli str. 49-50, 199-209, 214-218, 226-238, 249) 

W uchwałach, o których mowa wyżej, przyjęto wzór wniosku o realizację zadania w 
ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek ten obejmował m.in. informacje (dane) 
dotyczące wnioskodawcy, obszaru, nazwy i opisu zadania, terminu oraz miejsca 
jego realizacji, liczby realizatorów i uczestników, społecznych korzyści wynikających 
z zadania, dotychczasowego doświadczenia wnioskodawców w realizacji inicjatyw 
obywatelskich, roli partnerów zadania oraz mieszkańców popierających taki 
wniosek, jak również uwzględniał przedłożenie przez wnioskodawcę harmonogramu 
realizacji przedsięwzięcia oraz kalkulacji przewidywanych jego kosztów. Z wyjaśnień 
Zastępcy Burmistrza Ryszarda Czuszke (dalej: Zastępca Burmistrza) wynikało, że 
celem opracowania takiego wzoru było ułatwienie uzyskania przez wnioskodawców 
środków na przedmiotowe zadania, przy czym w ww. okresie nie wystąpiły 
przypadki składania wniosków w formie innej niż na wzorze określonym w 
uchwałach. 

(Dowód: akta kontroli str. 199-209, 226-238, 395) 

1.5. Projekty uchwał: z dnia 21 marca 2013 r. (wraz z jej zmianą) oraz z dnia 30 
listopada 2015 r. podlegały w Gminie konsultacjom przeprowadzanym w oparciu o 
uchwałę Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XVIII/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji16. Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzami do 
zgłaszania uwag i opinii zamieszczano m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Urzędu, stronach internetowych Gminy, jak również przekazywano pocztą e-mail za 
pośrednictwem stowarzyszenia Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Konsultacje 
projektu uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. prowadzono również poprzez spotkania 
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krotoszynie, w 
przedmiocie zgłaszanych przez nich uwag, propozycji dot. treści projektowanego 
aktu. Z przeprowadzanych konsultacji ww. projektów sporządzano i publikowano na 
stronie BIP Urzędu protokoły, informujące m.in. o przedmiocie, terminach, formach i 
wynikach tych konsultacji. 

(Dowód: akta kontroli str. 199-248, 295-298, 363) 

1.6. Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2015 r., jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza, 
został przygotowany przez pracowników WOiSS, w oparciu o opinie radców 

                                                      
15 Zespół, w skład którego wchodził Zastępca Burmistrza oraz  pracownicy Urzędu (WOiSS, WGKOŚiR, Wydziału Promocji i 

Współpracy),  powołano zarządzeniami Burmistrza: Nr 1276/2013 z dnia 31 maja 2013 r., 1580/2018 z dnia 31 stycznia 
2018 r. 

16 Przyjętej m.in. na podstawie art. 5 ust. 5 udpp. 
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prawnych Urzędu, jak również poddany konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krotoszynie. 
Wyjaśniający wskazał, że ww. akt przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 4 
grudnia 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 338-340) 

1.7.  W opracowanych na lata 2015-2018 rocznych programach współpracy Gminy z 
organizacjami pozarządowymi17 zadania w ramach inicjatywy lokalnej wskazano 
jako jedną z form tej współpracy, a obszar tych zadań, realizowanych na podstawie 
udpp oraz stosownych uchwał, jako sposób realizacji tych programów. Do mierników 
ocen tych programów wpisano liczbę składanych wniosków oraz podpisanych umów 
dotyczących tej inicjatywy. W sprawozdaniach z realizacji programów za lata 2015-
2017 prezentowano wykonanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej, m.in. w 
odniesieniu do liczby złożonych wniosków, współfinansowania tych zadań, jak 
również zestawiano inicjatywy przedstawiane w imieniu mieszkańców przez 
organizacje pozarządowe.  

(Dowód: akta kontroli str. 98-198) 

1.8. W budżecie Gminy w badanym okresie planowano środki finansowe na 
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Na lata 2015-2018 zaplanowano na 
ten cel18 odpowiednio: 60.850 zł, 100.000 zł, 110.000 zł oraz 130.000 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 338-340, 347) 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że mieszkańcy Gminy, poprzez radnych oraz 
przedstawicieli jednostek pomocniczych (sołectwa, rady osiedli), zgłaszali swoje 
pomysły na realizację zadań w ramach wszelkiego rodzaju inicjatyw, które 
przedstawiano także Gminnej Radzie Pożytku Publicznego oraz uzgadniano ze 
stowarzyszeniem Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Na podstawie prowadzonych 
konsultacji przedstawiciele komisji stałych Rady Miejskiej wnioskowali o ich 
uwzględnienie w budżecie na kolejne lata. Wyjaśniający zwrócił nadto uwagę na 
organizowane przez Burmistrza szkolenia, spotkania informacyjne i świąteczne, dla 
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy, 
informujące o możliwości składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych. 
Informacje dotyczące prac nad projektem budżetu Gminy przekazywano natomiast, 
jak wynikało z dalszych wyjaśnień, do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych Gminy, jak również udostępniano jednostkom organizacyjnym Gminy 
oraz radnym, w tym sołeckim i osiedlowym. 

(Dowód: akta kontroli str. 338-340)  

1.9. W latach 2015-2018 (do czasu kontroli) do Gminy nie wpłynęły skargi dotyczące 
warunków realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-251, 291-294) 
 

W działalności Gminy w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

W uchwale z dnia 30 listopada 2015 r. zawarto postanowienie wykraczające poza 
zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19c ust. 1 udpp. W § 6 ust. 1 
i 2 załącznika Nr 119 tej uchwały wyłączono bowiem możliwość składania wniosków 
o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym następującym 

                                                      
17 Uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie: Nr LVII/465/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr XIV/103/2015 z dnia 29 

października 2015 r., Nr XXX/225/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr XLIV/334/2017 z dnia 26 października 2017 r. 
18 W rozdziałach: 2015 – 75095, 85195, 85295, 92195, 92695, 2016 – 75095, 2017 – 75095, 2018 – 75095. 
19 „Tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 
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po roku w którym wnioskodawca nie spełnił wymogów w zakresie terminowego 
przekazania20 sprawozdania z realizacji tego rodzaju inicjatywy21. 

Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynikało, że uzasadnieniem odrzucenia wniosków 
były ww. postanowienia uchwały, jak również zapisy (§ 8 ust 3) umowy na realizację 
w 2016 r. inicjatywy przez tego samego wnioskodawcę, określające obowiązek 
złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania. W okolicznościach tych, jak wynikało z dalszych 
wyjaśnień, wnioski  złożone przez osoby, które w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku nie wywiązały się z ww. zapisu umowy, nie były rozpatrywane. Biorąc pod 
uwagę, jak podano, iż „środki finansowe wydatkowane w ramach inicjatywy lokalnej 
winny być prawidłowo rozliczone a zrealizowane inicjatywy przedstawione i opisane 
w sprawozdaniu z realizacji zadania, uznano za celowe nie rozpatrywanie wniosków 
składanych przez wnioskodawców, którzy nie przestrzegają zapisów podpisanej 
umowy i podjętej uchwały”. Zastępca Burmistrza wskazał, że ww. postanowienia 
uchwały oraz zapisy umowne traktowano jako jedno z kryteriów przy ocenie 
wniosków i  były one podstawą do odrzucenia wniosków składanych przez osoby, 
które nie rozliczyły się w terminie. Przy tegorocznej zmianie uchwały, w tym 
kryteriów oceny wniosków, zostanie wprowadzony w niej, jak stwierdził 
wyjaśniający, zapis określający termin wywiązania się ze sprawozdania za rok 
ubiegły. 

NIK wskazuje, że składane wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy 
lokalnej zgodnie art. 19b ust. 2 udpp są wnioskami w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zatem nie można było w uchwale Rady Gminy 
ograniczyć prawa obywatela do ich składania. 

(Dowód: akta kontroli str. 74-85, 226-238, 299-319, 338-344, 395, 404-407) 
 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż regulamin organizacyjny Urzędu nie 
określał zadań z obszaru inicjatywy lokalnej wykonywanych przez WGKOŚiR. 
Ze złożonych na tę okoliczność wyjaśnień Burmistrza wynikało, że wydziałowi 
wpisane zostaną zadania jak dla WOiSS. Kontrola NIK wykazała ponadto, że do 
zakresu obowiązków jednego pracownika WOiSS nie wpisano wykonywanych przez 
tę osobę w badanym okresie czynności z takiego obszaru22. Zastępca Burmistrza 
wskazał, że pracownik ten zgodnie ze swoim zakresem obowiązków odpowiadał za 
sprawy związane ze sportem i turystyką i w związku z tym wykonywał czynności w 
zakresie przyjmowania, rozpatrywania i realizowania wniosków dotyczących 
inicjatyw lokalnych z ww. obszaru. Wyjaśniający poinformował jednocześnie, że 
zakres czynności tego pracownika zostanie uzupełniony o obowiązki w zakresie 
inicjatywy lokalnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 16-40, 250-251, 364-365) 
 

Gmina zapewniła wsparcie organizacyjne i finansowe realizowanych w badanym 
okresie zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej. Rada Miejska uchwałą 
określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków dotyczących realizacji zadania 
publicznego w ramach ww. inicjatywy, niemniej akt ten, jak ustalono, zawierał 
postanowienie wykraczające poza zakres upoważnienia ustawowego. Na terenie 
Gminy podejmowano w różnych formach działania informacyjne i promujące 

                                                      
20 30 dni od zakończenia zadania. 
21 W 2017 r. odmówiono z tego powodu przyjęcia do realizacji dwóch objętych badaniem zadań: „Dni Unii Europejskiej 2017”, 

„Budowa mini ścieżki rekreacyjnej połączonej z Rajdem Rowerowym – z Krotoszyna ścieżką Rowerową”. 
22 Polegające na: rozpatrywaniu wniosków dotyczących takich inicjatyw w ramach prac komisji do spraw oceny wniosków, 

akceptacji korekt harmonogramów i kosztorysów zadań przyjętych do realizacji, sporządzaniu umów z inicjatorami oraz 
rozliczaniu realizowanych zadań. 
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realizację inicjatyw lokalnych w sposób umożliwiający dotarcie do szerokiej grupy 
społeczności lokalnej. 
 

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

2.1. W okresie objętym kontrolą złożono łącznie 229 wniosków o realizację zadań w 
formie inicjatywy lokalnej (34 w 2015 r., po 63 w 2016 i w 2017 r. oraz 69 w 2018 r. 
W okresie tym odpowiednio 15, 21, 19 oraz 22 wnioski złożone zostały przez 
organizacje pozarządowe, natomiast  19, 42, 44 i 47 wniosków złożyli mieszkańcy 
Gminy. Do realizacji przyjęto za ten okres odpowiednio 30, 44, 39 i 52 wnioski, a 4, 
19, 24 i 17 zostało odrzuconych.  

(Dowód: akta kontroli str. 86-91, 109-126, 138-155, 167187, 353-360) 

Wnioski o realizację przedmiotowych zadań złożone w badanym okresie do Gminy 
dotyczyły następujących obszarów tematycznych: 

 działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa (w latach 2015-2018 złożono 44 wnioski), 

 działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej (w latach 2015-2018 złożono 130 wniosków), 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów małej architektury 
(w latach 2015-2018 złożono 50 wniosków), 

 działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego (w latach 2016-
2018 złożono 5 wniosków). 

(Dowód: akta kontroli str. 353-360) 

Szczegółowemu badaniu w tym obszarze poddano łącznie 59 wniosków złożonych 
w latach 2015-2018, w tym 40 przyjętych do realizacji oraz 19 odrzuconych. 

(Dowód: akta kontroli str. 299-311)  

2.2. Przyczynami nieprzyjęcia do realizacji (odrzucenia) poddanych badaniu 
wniosków o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej było: nieotrzymanie 
wymaganej liczby punktów na podstawie dokonanej oceny wniosku23; przekroczenie 
progu udziału planowanych środków pochodzących z budżetu Gminy w całkowitych 
kosztach zadania (85%)24; przekroczenie progu udziału środków finansowych 
przeznaczonych na wyżywienie w kwocie współudziału finansowego Gminy w 
zadaniu (50%)25; nierozliczenie się przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania w roku 201626; finansowanie wnioskowanego 
zadania ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na zadania jednostek 
pomocniczych i funduszu sołeckiego27 oraz finansowanie ze środków ww. budżetu 
prac objętych wnioskowanym zadaniem28; charakter zadania realizowanego poza 

                                                      
23 Dot. 4 wniosków z 2015 r., 2 z 2016 r. oraz 3 z 2018 r.  
24 Dot. 2 wniosków z 2016 r. 
25 Dot. 1 wniosku z 2016 r. 
26 Dot. 2 wniosków z 2017 r. 
27 Dot. 2 wniosków z 2017 r. 
28 Dot. 1 wniosku z 2018 r. 
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terenem Gminy, nie będącego inicjatywą lokalną29; niepodpisanie wniosku przez 
wnioskodawców oraz mieszkańców popierających wniosek30. 

(Dowód: akta kontroli str. 51-97, 299-311) 

2.3. Spośród poddanych badaniu 59 wniosków o realizację zadania w formie 
inicjatywy lokalnej31, w odniesieniu do 57 złożonych wniosków Gmina stosowała 
obowiązujący tryb ich rozpatrywania, określony uchwałami Rady Miejskiej w 
Krotoszynie z dnia 21 marca 2013 r. oraz 30 listopada 2015 r. We wszystkich 
badanych przypadkach stosowano przyjęte ww. aktami kryteria oceny formalnej i 
merytorycznej wniosków. W odniesieniu do badanej próby przestrzegano terminów 
określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 299-311)    

2.4. Szczegóły realizacji przyjętych przez Gminę wniosków dot. inicjatywy lokalnej 
uzgadniano z wnioskodawcami w zakresie m.in. podziału zadań (34 badane 
inicjatywy), harmonogramu prac (17 inicjatyw) oraz kosztorysów tych zadań (34 
inicjatywy). 

(Dowód: akta kontroli str. 299-311)    

2.5. W badanym okresie do Gminy nie wpłynęły skargi dotyczące sposobu 
rozpatrywania wniosków mieszkańców o realizację inicjatywy lokalnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-251, 291-294) 

 

W działalności Gminy w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W odniesieniu do dwóch realizowanych w 2015 r. zadań publicznych w ramach 

inicjatyw lokalnych32 nie zawarto z wnioskodawcą umów o realizację tych inicjatyw, 

co stanowiło naruszenie art. 19d udpp oraz postanowień § 4 ust. 633 załącznika Nr 1 

do uchwały z dnia 21 marca 2013 r.  

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Burmistrza wynikało, że w 2015 roku, 

wobec dylematu w zakresie zawierania przez Gminę umów z jej jednostkami 

pomocniczymi Gminy, podjęto ostatecznie decyzję, że inicjatywa dot. biesiady 

rodzinnej realizowana będzie bez podpisania umowy. W odniesieniu do drugiego 

zadania wyjaśniono, że niezawarcie umowy wynikało z tego, iż plac zabaw i 

urządzenie, które miało być zakupione z budżetu Gminy stanowi jej własność, a 

zamontowanie samych urządzeń musi zostać wykonane przez specjalistyczną firmę. 

Inicjatywa mieszkańców polegała natomiast, jak wskazał wyjaśniający, na 

uporządkowaniu oraz dbaniu o teren, na którym został zamontowany element placu 

zabaw. Zastępca Burmistrza poinformował również, że w 2015 roku dla pozostałych 

zadań były zawierane umowy.   

(Dowód: akta kontroli str. 199-209, 214-218, 299-319, 364-365) 

2. Przekazane wnioskodawcom zawiadomienia o negatywnym rozpatrzeniu 

wniosków o realizację inicjatyw lokalnych34 nie zawierały we wszystkich 19 

                                                      
29 Dot. 1 wniosku z 2018 r. 
30 Dot. 1 wniosku z 2017 r. 
31 W tym 40 wniosków dot. inicjatyw przyjętych do realizacji. 
32 „Biesiada rodzinna – Wszyscy Jesteśmy Sąsiadami”, „Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Chwaliszewie”. 
33 „W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, gmina zawiera niezwłocznie umowę na czas określony z Wnioskodawcą o 

realizację inicjatywy lokalnej.”  
34 „Sześcio, szesnasto i sześćdziesięciolatkowie grają w bilard na 600-lecie Krotoszyna”:, „PARKOUR”, „Wyjazd na warsztaty 

szkoleniowe dla członków zespołu folklorystycznego”, „Zakup serwisów kawowo-obiadowych na 84 osób do świetlicy 
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badanych przypadkach, uzasadnień faktycznych i prawnych, stosownie do art. 238 

§ 1, w związku z art. 247 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 

19b ust. 2 udpp. 

 Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynikało, że w Urzędzie „przyjęto zasadę, że 

wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o odmowie przyznania wsparcia 

finansowego bez podania uzasadnienia”, przy czym „każdorazowo w bezpośrednich 

rozmowach z wnioskodawcami zostały szczegółowo wyjaśnione i omówione 

przyczyny niedofinansowania projektów”.  

(Dowód: akta kontroli str. 299-319, 364-365)   

W Gminie przestrzegano trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację powyższych 
zadań oraz terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast niesporządzenia umów o 
realizację inicjatyw lokalnych (2 przypadki na 59 badanych), jak również braku 
uzasadnień faktycznych i prawnych przekazanych wnioskodawcom zawiadomień o 
odmowie realizacji inicjatywy lokalnej.  
 

3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zrealizowanych 
inicjatyw lokalnej 

3.1. Na realizację w latach 2015, 2016, 2017 i I połowie 2018 r. zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej Gmina wydatkowała odpowiednio 59.750,75 zł, 98.085,14 zł, 
109.046,99 zł i 30.471,18 zł, co stanowiło w ww. okresie odpowiednio 0,05%, 
0,07%, 0,07% oraz 0,04% wydatków budżetu Gminy ogółem. 

(Dowód: akta kontroli str. 362)  

Udział wydatków Gminy na ww. zadania, w odniesieniu do łącznej kwoty tych 
wydatków oraz wydatków poniesionych w ramach budżetu sołeckiego35, wyniósł w 
powyższych latach odpowiednio 12,71%, 18,84%, 19,10% oraz 13,76%. 

(Dowód: akta kontroli str. 361) 

Szczegółowemu badaniu w tym obszarze poddano łącznie 18 zrealizowanych w 
latach 2015-2018 inicjatyw lokalnych, z których realizacja jednego zadania 
przebiegała bez zawartej umowy.  

(Dowód: akta kontroli str. 312-319) 

3.2. Nadzór nad realizowanymi inicjatywami lokalnymi sprawowany był, jak 
określono w umowach zawartych pomiędzy Gminą i wykonawcami zadań, przez 
WOiSS lub WGKOŚiR. Burmistrz wyjaśnił, iż nadzór nad wykonywaniem inicjatyw 
prowadziły wydziały Urzędu, których dotyczył obszar działania złożonego wniosku.  

(Dowód: akta kontroli str. 226-238, 250-251, 312-319) 

                                                                                                                                       
wiejskiej w Nowym Folwarku oraz organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka”, „Organizacja szkoleń z obsługi komputera i 
technologii informatyczno – komunikacyjnych dla seniorów z gminy Krotoszyn”, „Doposażenie stowarzyszenia SGS w 
namiot wojskowy NS-64”, „Organizacja Dni Unii Europejskiej 6 maja 2016 w Krotoszynie”, „Uruchomienie e-usługi Mobilny 
Asystent Turystyczny dla turystów i mieszkańców Krotoszyna”, „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Roszki – „Siłownia pod 
chmurką””, „Dni Unii Europejskiej 2017”, „Obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaliszewie”, „Mam chusteczkę 
haftowaną – zabawy integracyjne dla dzieci”, „Budowa mini ścieżki rekreacyjnej połączonej z Rajdem Rowerowym – z 
Krotoszyna ścieżką Rowerową”, „Zabezpieczenie i obsadzenie „ziemianki” zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w 
Gorzupi”, „Zagospodarowanie terenu na pływalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8a”, „„Krotoszynianie w hołdzie dla 
Niepodległej” – wizyta w stolicy państwa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”, „Wieczerza wigilijna 
2018”, „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Nowym Folwarku”, „Zakup czujników smogu do monitorowania poziomu 
zanieczyszczeń w Krotoszynie, Biadkach i Świnkowie”. 

35 W latach 2015, 2016, 2017 i 2018 (I półrocze) wydatkowano  w ramach tego budżetu odpowiednio 410.267,88 zł, 
422.639,71 zł, 462.022,13 zł oraz 191.038,03 zł. 
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3.3. W odniesieniu do wszystkich badanych inicjatyw lokalnych opracowano, 
z zachowaniem wymogu określonego w  art. 19g udpp, harmonogramy oraz 
kosztorysy wykonania tych zadań. Przebieg 14 realizowanych inicjatyw był zgodny z 
treścią opracowanych i zaktualizowanych w zawartych z wykonawcami umowach, 
harmonogramów i kosztorysów tych przedsięwzięć. Brak takiej zgodności dotyczył 
4 zrealizowanych zadań36: brak umowy (1)37, brak pełnego sprawozdania (2), brak 
wkładu własnego (1)38. 

 (Dowód: akta kontroli str. 299-319, 364-365, 392-394) 

3.4. Realizacja badanych inicjatyw lokalnych nie wymagała stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych39. Kontrola 
badanych zadań nie wykazała przypadków wystąpienia trudności w ich przebiegu. 
Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynikało, że w badanym okresie nie występowały 
problemy z realizacją inicjatyw lokalnych, przy czym w toku wykonywania zadań w 
tym zakresie pracownicy Urzędu byli w kontakcie z wnioskodawcami i w razie 
potrzeby na bieżąco udzielali pomocy i wsparcia. 

(Dowód: akta kontroli str. 299-319, 364-365, 392-394) 

3.5. Czas jaki upłynął od zaakceptowania wniosku o realizację inicjatywy lokalnej  do 
dnia podpisania stosownej umowy wynosił w badanym okresie od 5 do 287 dni 
(w tym w 2015 r. od 12 do 111 dni i latach 2016-2018 odpowiednio: 24-172,  14-287, 
5-22). Z postanowień uchwał z dnia 21 marca 2013 r. oraz 30 listopada 2015 r. 
wynikało, że w przypadku przyjęcia takiego wniosku do realizacji, Gmina zawiera 
niezwłocznie umowę w tym zakresie. Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynikało, że 
w składanych wnioskach podawano przybliżony termin realizacji inicjatyw, który w 
trakcie roku niejednokrotnie ulegał zmianom, a jednocześnie trwały negocjacje 
mieszkańców w zakresie sponsoringu wnioskowanych przedsięwzięć. Ilość 
składanych wniosków oraz możliwości budżetowe Gminy przełożyły się, jak podano, 
na brak wystarczających środków na realizację poszczególnych inicjatyw, co 
wymuszało na beneficjentach zmianę harmonogramu oraz kosztorysu, które 
dostarczano do Urzędu na krótko przed terminem podpisania umów, jako ich 
załączniki. Zadania tego rodzaju40 dotyczyły, jak wynikało z dalszych wyjaśnień, 
inicjatyw przypadających na późniejsze okresy poszczególnych lat i niecelowym 
było wcześniejsze sporządzanie stosownych umów, których terminy podpisania 
wiązały się z terminami realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

(Dowód: akta kontroli str. 199-209, 214-218, 226-238, 312-319, 398) 

3.6. W postanowieniach 17 badanych umów o realizację inicjatyw lokalnych 
(spośród 18 poddanych kontroli41) określano podział wykonywanych zadań, jak 
również zagadnienia dotyczące kontroli ich realizacji oraz sposobu rozliczenia. 
Przewidywane efekty realizacji tych inicjatyw wskazywano we wnioskach o ich 
wykonanie, które załączano do ww. umów. 

(Dowód: akta kontroli str. 312-319, 398) 

3.7. Udział Gminy w 18 badanych inicjatywach lokalnych miał charakter finansowy i 
wyniósł, stosownie do zawartych umów (decyzji Burmistrza), od 400 do 5.000 zł. W 
odniesieniu do badanych inicjatyw nie przewidywano możliwości korzystania z 
rzeczy stanowiących własność Gminy. Wniesione przez wnioskodawców wkłady 

                                                      
36 Dot. inicjatyw: „Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Chwaliszewie” (2015), „Organizacja Dożynek połączona z 

paradą traktorów i maszyn rolniczych w Lutogniewie” (2016), „Ogródek meteorologiczny w Świnkowie” (2017), „Kobietki dla 
sylwetki” (2018 – postępowanie dot. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania realizowano w toku kontroli NIK). 

37 Opisano w punkcie 2 - nieprawidłowości nr 1 nin. wystąpienia. 
38 Wkład własny uzupełniono w czasie kontroli. 
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. 
40 Na które podpisano umowy po 56 dniach od akceptacji wniosku. 
41 Z których w jednym przypadku nie zawarto umowy. 
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miały charakter finansowy (16 inicjatyw), rzeczowy (13 inicjatyw) oraz prac 
społecznych wykonywanych w toku wszystkich badanych zadań. 

(Dowód: akta kontroli str. 299-319) 

3.8. Sprawowane przez Gminę (Urząd) działania kontrolne współrealizowanych 
inicjatyw lokalnych obejmowały m.in. nałożony na wnioskodawców w zawartych 
umowach obowiązek składania przez nich w terminie 30 dni od dnia zrealizowania 
zadania sprawozdań końcowych z wykonania tego zadania, przyjmowanie 
(akceptację) przez pracowników Urzędu takich sprawozdań, jak również polegały na 
sporządzaniu protokołów odbioru prac i dostaw, bądź wykonaniu dokumentacji, w 
tym fotograficznych wykonanych zadań. Zastępca Burmistrza wskazał, że nadzór i 
kontrolę nad realizacją ww. inicjatyw prowadzono poprzez „kontakt telefoniczny, 
media społecznościowe, dokumentację fotograficzną oraz bezpośredni udział w 
przedsięwzięciach”. Podczas podpisywania umów pracownik Urzędu informował 
wnioskodawcę o dostępności wzoru sprawozdania umieszczanego na stronach 
internetowych Gminy, przy czym Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw udzielało także 
pomocy w zakresie rozliczenia się z wykonania inicjatywy. 

(Dowód: akta kontroli str. 299-319, 338-340, 399) 

3.9.  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krotoszynie przeprowadziła w miesiącu 
marcu 2015 r. kontrolę problemową m.in. w zakresie oceny wydatkowania środków 
finansowych będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, z 
uwzględnieniem środków pozyskanych na budowę, modernizację i rozbudowę 
placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w ramach inicjatyw lokalnych. Czynności 
kontrolne wykazały m.in., że oceny wniosków o realizację inicjatyw dokonano w 
sposób rzetelny i merytoryczny, z zachowaniem wymogów określonych przez 
uchwałę z dnia 21 marca 2013 r. W odniesieniu do badanej tematyki Komisja 
zgłosiła wnioski dotyczące m.in.: zwiększenia środków na inicjatywy lokalne, zmiany 
ww. uchwały dotyczącej zawarcia w niej wyłączenia możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie bieżącej inicjatywy, w związku z nierozliczeniem zadania za rok 
wcześniejszy, jak również przyjęcia jako priorytetowe projektów twardych 
(inwestycyjnych), uwzględniających także nowatorskie inicjatywy. Wnioski w tym 
zakresie zostały przyjęte w budżecie Gminy na 2016 r. oraz uwzględnione w treści 
uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 338-350, 399, 400-403)      

3.10. We wszystkich badanych przypadkach założone efekty rzeczowe 
wnioskowanych inicjatyw lokalnych zostały osiągnięte. Realizacja zamierzonych 
efektów polegała m.in. na: organizacji turniejów, rajdów oraz imprez o charakterze 
sportowym, promujących zdrowy i higieniczny styl życia; zorganizowaniu festynów, 
zjazdów, kiermaszy, spotkań środowiskowych oraz akcji, w tym o charakterze 
poradniczym, integrujących społeczność lokalną i prezentujących walory kulturalne, 
turystyczne i gospodarcze Gminy; przeprowadzaniu konkursów, festiwali, 
obejmujących m.in. środowiska szkolne, propagujące wiedzę i umiejętności. Inne 
inicjatywy dotyczyły m.in. doposażania bądź wyposażania placów i przestrzeni, w 
tym edukacyjnych, jak również prac realizowanych na obiektach, obszarach 
służących mieszkańcom Gminy. Poddane badaniu NIK zrealizowane inicjatywy 
lokalne dotyczyły m.in. organizacji: powiatowego turnieju tenisa stołowego, 
rowerowego rajdu rodzinnego, imprezy prozdrowotnej, integracyjnego festynu 
parafialnego,  biesiady letniej, warsztatu miejskiego, dożynek, festiwali osiedlowych, 
wieczerzy wigilijnej, kiermaszu wielkanocnego i warsztatu plastycznego, jak również 
imprezy propagującej postawy prospołeczne wśród uczniów i osób 
zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i wolontariacie. W ramach 
takich inicjatyw wykonano także ogrodzenie strzelnicy, doposażono plac zabaw, a 
także powstał ogródek meteorologiczny. 



 

13 

(Dowód: akta kontroli str. 299-319, 408-672)  

3.11. Działania promocyjne efektów zrealizowanych inicjatyw lokalnych polegały na: 
promowaniu imprez na informatorach, plakatach, zaproszeniach i dyplomach, jak 
również na stronach internetowych i portalach; przygotowaniu i prezentacji 
dokumentacji zdjęciowych zrealizowanych zadań, a także prezentowaniu informacji 
o nich w prasie lokalnej i regionalnej. Rodzaj i zakres działań promocyjnych 
uzależnione były, jak stwierdził Zastępca Burmistrza, od charakteru inicjatyw. 
Organizowane imprezy promowano przez media społecznościowe, gazety lokalne 
oraz strony internetowe, natomiast zadania z zakresu inwestycji i modernizacji 
obiektów na ww. stronach, jak również w gazetach lokalnych. Ponadto Centrum 
Krotoszyńskich Inicjatyw organizował konkurs na najlepszą inicjatywę, w której 
mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, rady osiedlowe i sołeckie oraz grupy 
nieformalne z terenu Gminy.  

(Dowód: akta kontroli str. 312-319, 364-391)  

3.12. W badanym okresie do Gminy nie wpłynęły skargi dotyczące sposobu 
realizacji inicjatyw lokalnych. 

(Dowód: akta kontroli str. 250-251, 291-294) 

 

W działalności Gminy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na stwierdzone trzy przypadki (na 18 
badanych) niedokonania, w odniesieniu do złożonych do Urzędu sprawozdań z 
wykonania trzech inicjatyw lokalnych42, adnotacji dotyczącej ich urzędowego 
przyjęcia43, jak również przyjęcia jako prawidłowe przedłożonych sprawozdań z 
wykonania dwóch zadań44, w których nie dokonano faktycznego opisu wykonanych 
zadań. Zastępca Burmistrza uzasadnił ten stan pominięciem przez pracownika 
przekazania sprawozdań naczelnikowi wydziału do akceptacji, jak również zwrócił 
uwagę na to, że złożone sprawozdania sprawdzono pod względem finansowym oraz 
opisowym, uzgadniając z wnioskodawcami, że dostarczą prawidłowo sporządzone 
sprawozdania. Wyjaśniający wskazał, że nie wezwano do przedłożenia 
poprawionych sprawozdań, jak również podał, iż inicjatywy, w których nastąpiła 
pomyłka w zakresie opisu wykonanych zadań były Urzędowi znane, a pracownicy tej 
jednostki uczestniczyli w ich realizacji.  

(Dowód: akta kontroli str. 299-319, 364-365)  

Realizacja w Gminie zadań publicznych w zakresie inicjatywy lokalnej przebiegła 
zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami, przy jednoznacznie określonym podziale 
zadań i w sposób zapewniający pełne zrealizowanie zakładanych efektów 
rzeczowych. 

 

                                                      
42 „I Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego ZMW”, „Rajd integracyjny z okazji 65-lecia Koła Miejskiego PTTK w Krotoszynie”, 

„Bliżej tego czego chcesz” – promowanie postawy prospołecznej wśród uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 
dorosłych zaangażowanych w działania w organizacjach pozarządowych oraz wolontariacie”. 

43 Zawartej we wzorze sprawozdania. 
44 „Organizacja Dożynek połączona z paradą traktorów i maszyn rolniczych w Lutogniewie”, „Ogródek meteorologiczny w 

Świnkowie”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli45, 
wnosi o podjęcie działań mających na celu zawieranie w zawiadomieniach o 
odmowie realizacji wnioskowanego zadania w ramach inicjatywy lokalnej 
uzasadnień faktycznych i prawnych. 

 

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 Poznaniu. 

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

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

 

Poznań,  6 sierpnia 2018 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler 

Marek Rozwalka 
specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 

z up. Grzegorz Malesiński 
wicedyrektor 

 

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

 

                                                      
45 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
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