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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 Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/86/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Ostrów 
Wielkopolski (kod 63-400) – w dalszej treści „Urząd” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Beata Klimek1, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – w dalszej treści 
„Prezydent Miasta”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Organy gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zapewniły odpowiednie warunki do 
zgłaszania i realizowania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Organ 
stanowiący przyjął uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków 
dotyczących realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Prezydent 
Miasta podejmowała działania informacyjne i promujące realizację inicjatyw 
lokalnych w sposób umożliwiający dotarcie do najszerszej grupy mieszkańców. 
Zbadane przez NIK wnioski o realizację w latach 2015-2017 zadań publicznych w 
formie inicjatywy lokalnej były prawidłowo rozpatrywane, a ich  realizacja przyniosła 
zaplanowane efekty rzeczowe, polegające m.in. na: modernizacji klatki schodowej w 
Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, budowie ulicy Jagodowej 
wraz z kanalizacją deszczową, słodkim upominku dla seniorów (Dzień Seniora). 
Stwierdzone  w toku kontroli przypadki niedochowywania terminów, określonych w 
Kodeksie postępowania administracyjnego, przy postępowaniu z przyjętymi 
wnioskami o realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej, nie miały w 
ocenie NIK negatywnego wpływu na realizację tych zadań. 

                                                      
1 Pani Beata Klimek została wybrana w dniu 30 listopada 2014 r. na stanowisko Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
na 4-letnią kadencję. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. W gminie Miasto Ostrów Wielkopolski (dalej: „Miasto”) nie powołano odrębnej 
komórki organizacyjnej lub osoby, odpowiedzialnej za sprawy dotyczące zadań 
publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, w tym za bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. W zarządzeniu nr 
85/VII/2015 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu, do wspólnych zadań 
komórek organizacyjnych, należało m.in. rozpatrywanie wniosków wg właściwości. 
Prowadzenie spraw związanych z inicjatywą lokalną w zakresie infrastruktury 
technicznej, Prezydent Miasta powierzyła3 od dnia 2 września 2015 r. Referatowi 
Inwestycyjno-Technicznemu wchodzącemu w skład Wydziału Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej, natomiast od dnia 8 maja 2017 r. koordynowanie4 realizacji 
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, w tym rozpatrywanie spraw w 
zakresie infrastruktury społecznej, zostało powierzone5 Biuru Inicjatyw i Konsultacji 
Społecznych. Inne zadania takie jak: weryfikacja wniosków w ramach inicjatywy 
lokalnej; prowadzenie spraw związanych z inicjatywą lokalną w zakresie 
infrastruktury technicznej powierzono Referatowi Architektury i Urbanistyki oraz 
Referatowi Inwestycyjno-Technicznemu. W zakresach obowiązków pracowników 
Urzędu, odpowiedzialnych za realizację zadań, wpisano m.in. takie zadania 
związane z realizacją inicjatywy lokalnej jak: opracowywanie materiałów 
promocyjnych i informacyjnych (ulotek, plakatów, statystyk); weryfikacja wniosków, 
prowadzenie na portalu Urzędu zakładki „Inicjatywa lokalna”, nadzorowanie  
prawidłowej realizacji umów, aktualizacja danych w BIP czy prawidłowe planowanie 
wydatków w zakresie realizacji tego zadania publicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 8-83, 84-85, 87-116) 

2. W okresie objętym kontrolą, 10 pracownikom Urzędu zajmującym się m.in. 
realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zorganizowano pięć 
szkoleń. Trzy szkolenia zorganizowano w 2015 r. (z tego dwa szkolenia 
zewnętrzne), a w 2016 r. dwa szkolenia (w tym jedno szkolenie zewnętrzne). W 
2015 r. zakres tematyczny szkoleń obejmował: zagadnienia związane z udzielaniem 
i rozliczaniem dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym (w formie 
seminaryjnej); zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; partycypacji społecznej i partnerstwa w rewitalizacji (w formie 
warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju). W 2016 r. prowadzono szkolenia w związku z nowelizacją ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły badanego 
zagadnienia. W 2017 r. i w 2018 r. (I półrocze) Urząd nie przeprowadził szkoleń 
dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 84, 117) 

3. Informacje na temat zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy 
lokalnej na terenie Miasta, były dostępne na stronie internetowej Urzędu6 oraz w 

                                                      
3 W wydanym Zarządzeniu nr 465/VII/2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 

4 Określając w zarządzeniu nr 1876/VII/2017 z dnia 8 maja 2017 r. to zadanie (koordynowanie), Prezydent Miasta nie ustaliła w 
tym zarządzeniu uprawnień władczych Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych wobec kierujących innymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu, którym powierzyła zadania składające się na realizację procedury wykonywania zadań publicznych w 
ramach inicjatywy lokalnej. 

5 Zarządzeniem nr 1876/VII/2017 Prezydenta Miasta. 

6 W zakładce „Inicjatywa lokalna” www.umostrow.pl oraz pod adresem www.aktywnyostrow.pl  

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.umostrow.pl/
http://www.aktywnyostrow.pl/
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specjalnej broszurze informacyjnej „ABC inicjatywy lokalnej”7. Nagrany został 
materiał reklamowy emitowany w lokalnej telewizji kablowej. Urząd sukcesywnie 
przesyłał również stosowny informator wszystkim organizacjom pozarządowym 
działającym na terenie Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 118-173) 

4. W dniu 28 stycznia 2015 r. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła 
uchwałę nr IV/25/2015, w której określono tryb i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała 
weszła w życie 14 dni od ogłoszenia8 w Dzienniku Urz. Woj. Wielkopolskiego i miała 
zastosowanie także do nierozpatrzonych wniosków złożonych w 2014 r. Przyjęte w 
tej uchwale kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, zostały jasno określone i pozwalały na zobiektywizowaną ocenę 
wniosków. Kryteria oceny (w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej) 
uwzględniały m.in. wkład pracy społecznej wnioskodawcy w realizację zadania. 
Wcześniej, realizowanie zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej odbywało 
się na zasadach określonych w uchwale nr IX/105/2011 Rady Miejskiej Ostrowa 
Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 186-192) 

W uchwale nr IV/25/2015 nie zawarto informacji o terminie lub terminach składania 
wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Szczegółowe procedury postępowania z 
wnioskami, w tym termin9 ich składania, zostały zamieszczone w zarządzeniu nr 
146/VII/2015 Prezydenta Miasta z dnia 10 marca 2015 r., któremu organ stanowiący 
powierzył wykonanie tej uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 186-192, 193-204) 

5. Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, była 
konsultowana w sposób określony w uchwale nr LI/674/2010 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2010 r. Konsultacje społeczne 
przeprowadzono przy pomocy formularza konsultacyjnego, w którym mieszkańcy 
Ostrowa Wielkopolskiego mogli zamieszczać uwagi oraz opinie do projektu uchwały 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W formularzu konsultacyjnym należało 
wskazać zapis konsultowanej uchwały do którego zgłaszane są uwagi, podać treść 
uwagi lub propozycję zmiany w zapisie, zamieścić uzasadnienie zgłaszanej uwagi 
lub proponowanej zmiany. Wypełnione formularze konsultacyjne należało przekazać 
w oznaczonym terminie do Urzędu drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. 
Uczestnikom konsultacji umożliwiono przekazywanie uwag o projekcie uchwały w 
pięciu formach10. Projekt konsultowanej uchwały był udostępniony w formie 
papierowej oraz na stronie internetowej Urzędu11. 

(dowód: akta kontroli str. 125-133) 

6. Zarządzeniem nr 46/VII/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Prezydent Miasta 
powołała zespół w celu opracowania i przedstawienia wyników konsultacji 
społecznych projektu ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w 

                                                      
7 Była to publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8 Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 862. 

9 M.in. przyjęto tryb konkursowy składania wniosków – podano jeden termin składania wniosków, tj. 30 września każdego 
roku. 
10 A). drogą elektroniczną z wykorzystaniem ww. strony internetowej; B). za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy 
Urzędu; C). faksem; D). tradycyjną korespondencją na adres Urzędu; E). osobiście (bezpośrednio) w Urzędzie. 

11 http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_177016.asp?soid=1B1E9D04E92B49718E4D791A966F2C8A 
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sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje społeczne – zgodnie 
z zarządzeniem nr 25/VII/2015 r. Prezydenta Miasta z dnia 2 stycznia 2015 r. - 
należało przeprowadzić w okresie 2-16 stycznia 2015 r. Miały one na celu zebranie 
uwag i opinii mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego nt. trybu i szczegółowych ocen 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 19 
stycznia i 2 marca 2015 r.. odbyły się w Urzędzie dwa spotkania informacyjno-
konsultacyjne pracowników Urzędu dotyczące inicjatywy lokalnej. Spotkania te nie 
miały charakteru otwartego i dotyczyły spraw organizacyjnych związanych 
z realizacją zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej. W ramach działań 
projektowych przeprowadzono w Urzędzie dwa otwarte spotkania informacyjne dla 
61 (w dniu 19 stycznia 2015 r.) i 71 (w dniu 2 marca 2015 r.) przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 125-130, 174-175, 176-185, 1085, 1626-1638) 

7. W Urzędzie opracowano wzory12 dokumentów (m.in. formularz wniosku o 
realizację zadania publicznego) mające z założenia ułatwić podjęcie współpracy 
Miasta z mieszkańcami w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 199-204) 

8. W zarządzeniu nr 146/VII/2015 z dnia 10 marca 2015 r. uregulowano m.in. zakres 
wewnętrznego obiegu i rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej, 
zawierania umów z wnioskodawcami oraz sporządzania sprawozdania po realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Rozpoczęcie procedury 
inicjatywy lokalnej następowało z chwilą złożenia wniosku w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu (osobiście lub drogą korespondencyjną). W ww. zarządzeniu 
określono termin przyjmowania wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej - do 30 września każdego roku na następny rok 
budżetowy. Natomiast w obowiązującym trybie prac nad projektem uchwały 
budżetowej, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego ustaliła13, że „wnioski do 
projektu budżetu na realizację zadań własnych gminy, mogą być składane 
Prezydentowi Miasta przez przedstawicieli mieszkańców do 31 sierpnia 
poprzedzającego rok budżetowy” (§ 4 pkt 3 uchwały nr L/644/2010). Termin 
określony przez organ stanowiący Miasta nie uległ zmianie pomimo dwukrotnych14 
nowelizacji przedmiotowej uchwały. Zgodnie z przytoczonym zarządzeniem, wnioski 
z zakresu infrastruktury technicznej, Prezydent Miasta przekazywał do Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju, a z zakresu infrastruktury społecznej do Biura ds. Konsultacji 
Społecznych. Ostateczną decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji podejmował 
Prezydent Miasta, po przedłożeniu listy rankingowej z zestawionymi wnioskami 
poddanymi ocenie na podstawie kryteriów określonych w uchwale nr IV/25/2015 
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W zarządzeniu nr 146/VII/2015 nie 
określono podmiotu koordynującego pracę komórek organizacyjnych Urzędu po 
przekazaniu im wniosków przez Prezydenta Miasta. Dokonując reorganizacji 
Urzędu, Prezydent Miasta dokonała15 zmiany ww. zarządzenia, dostosowując 
procedury w nim określone do aktualnego nazewnictwa poszczególnych komórek 

                                                      
12 M.in. wzory tych dokumentów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu: https://umostrow.pl/konsultacje-spoleczne.html 

13 Uchwała nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. 

14 Zmiany uchwały nr L/644/2010 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokonała w dniu 29 września 2011 r. (uchwała nr 
XI/136/2011) oraz w dniu 31 maja 2017 r. (uchwała nr XXXIV/397/2017). 

15 Zarządzeniem nr 2213/VII/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 146/VII/2015 Prezydenta 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z wnioskami o 
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
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organizacyjnych Urzędu, uczestniczących w rozpatrywaniu wniosków o realizację 
zadania publicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 193-216, 671-685) 

9. W rocznych programach16 współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (w  
latach 2015-2018) uwzględniono inicjatywy lokalne, jako jedną z form współpracy 
organów Miasta z organizacjami pozarządowymi. Nie ulegały zmianie priorytety17, w 
zakresie których Miasto miało współpracować z organizacjami pozarządowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 217-252) 

10. Roczne programy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zawierały 
informacje o wysokości środków planowanych m.in. na realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zaplanowała 
w tych programach na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 
środki budżetowe w wysokości odpowiednio: w 2015 r. 1,0 mln zł, a w kolejnych 
latach (2016-2018) po 1,01 mln zł w każdym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 217-252) 

W poszczególnych latach, okresu objętego kontrolą NIK, organ stanowiący 
zabezpieczył w budżecie Miasta środki18 na realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej, w następujących wysokościach: 

- na 2015 r.19 kwotę 1,0 mln zł (rozdz. 90095); 

- na 2016 r.20 kwotę 966,7 tys. zł (w tym: 626,5 tys. zł w rozdz.80101; 144,25 tys. zł 
w rozdz.85495; 29,45 tys. zł w rozdz.90095; 151,5 tys. zł w rozdz.92695; 7,2 tys. zł 
w rozdz. 75818; 7,8 tys. zł w rozdz. 80195); 

- na 2017 r.21 kwotę 1,03 mln zł (w tym: 1,0 mln zł w rozdz.90095; 15,0 tys. zł w 
rozdz. 75818; 15,8 tys. zł w rozdz. 75075); 

- na 2018 r.22 kwotę 1,02 mln zł ( w tym: 937,0 tys. zł w rozdz.90095; 0,35 tys. zł w 
rozdz. 75818; 15,8 tys. zł w rozdz. 75075; 63,0 tys. zł w rozdz. 60016). 

(dowód: akta kontroli str. 326-404, 405-483, 484-567, 568-652) 

W roku 2015 w planie po zmianach, ujęto łącznie na wydatki związane z realizacją 
zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej kwotę 1.371.839,00 zł (tj. o 37% 
wyższą od zaplanowanej w budżecie), w tym: na wydatki majątkowe sfinansowane z 
budżetu – kwotę 1.257.418,00 zł; na wydatki majątkowe sfinansowane z budżetu w 
ramach wkładu grup inicjujących realizację zadania (o który zwiększono budżet 
Miasta) – kwotę 104.421,00 zł; na wydatki bieżące zrealizowane z budżetu – kwotę 
10.000,00 zł. 

                                                      
16 Roczny program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na lata 2015-2018, Rada 
Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła odpowiednio: w dniu 30 października 2014 r. (uchwała nr LIV/530/2014) – na rok 
2015; w dniu 28 października 2015 r. (uchwała nr XIII/147/2015) – na rok 2016; w dniu 27 października 2016 r. (uchwała nr 
XXVI/466/2016) – na rok 2017; w dniu 31 października 2017 r. (uchwała nr XL/468/2017) – na rok 2018. 

17 Należały do nich m.in.: Kultura i sztuka; Kultura fizyczna, sport i turystyka; Ochrona i promocja zdrowia; Pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Edukacja i nauka. 

18 W budżecie Miasta zabezpieczono środki publiczne w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 (drogi 
publiczne gminne); 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego); 75818 (rezerwy ogólne i celowe); 80101 (szkoły 
podstawowe); 80104 (przedszkola); 80195 (ochrona zdrowia - pozostała działalność); 85495 (edukacyjna opieka 
wychowawcza - pozostała działalność); 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność); 92695 
(kultura fizyczna – pozostała działalność); 90015 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność). 

19 Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. 

20 Uchwała nr XVI/183/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. 

21 Uchwała nr XXIX/325/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 

22 Uchwała nr XLIII/509/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 326-363, 1069-1072) 

W roku 2016 w planie po zmianach, ujęto łącznie na wydatki związane z realizacją 
zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej kwotę 996.125,00 zł (o 2% niższą od 
kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.), w tym: na wydatki majątkowe 
zrealizowane z budżetu Miasta – kwotę 944.127,00 zł; na wydatki majątkowe 
zrealizowane z budżetu w ramach wkładu grup inicjujących (o który zwiększono 
budżet) – kwotę 21 450,00 zł; na wydatki bieżące zrealizowane z budżetu – kwotę 
18.548,00 zł, w tym zwrot wkładu własnego w wysokości 3.548,00 zł grupie 
inicjatywnej; na wydatki bieżące zrealizowane z budżetu (których nie ma możliwości 
podziału i wyodrębnienia) wydatkowane w ramach Ostrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej – 12.000,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 444-483, 1073-1077, 1087) 

W roku 2017 w planie po zmianach, przeznaczono łącznie na wydatki związane 
z realizacją zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej kwotę 1.052.210,00 zł (o 
2% wyższą od łącznej kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 r.), w tym: na 
wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu – kwotę 994.000,00 zł; na wydatki 
majątkowe zrealizowane z budżetu w ramach wkładu grup inicjujących (o który 
zwiększono budżet) – kwotę 23.150,00 zł; na wydatki bieżące zrealizowane 
z budżetu, w tym 300,00 zł w ramach wkładu grup inicjatywnych (o który zwiększono 
budżet) oraz 451,00 zł z tytułu nierozdysponowanej rezerwy – kwotę 21.300,00 zł; 
na wydatki bieżące zrealizowane z budżetu Miasta (których nie ma możliwości 
podziału i wyodrębnienia) wydatkowane w ramach Ostrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej – 13.760,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 526-567, 1078-1083) 

W roku 2018 w planie po zmianach (według stanu na dzień 29 maja 2018 r.) ujęto 
łącznie na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w formie inicjatywy 
lokalnej kwotę 1.072.945,00 zł, w tym: na wydatki majątkowe realizowane z budżetu 
Miasta – kwotę 1.000.000,00 zł; na wydatki majątkowe realizowane z budżetu 
w ramach wkładu grup inicjujących (o który zwiększono budżet Miasta) – kwotę 
42.045,00 zł; na wydatki bieżące realizowane z budżetu, w tym 100,00 zł w ramach 
wkładu grup inicjatywnych (o który zwiększono budżet) oraz 350,00 zł z tytułu 
nierozdysponowanej rezerwy – kwotę 15 100,00 zł; na wydatki bieżące realizowane 
z budżetu (których nie ma możliwości podziału i wyodrębnienia), wydatkowane 
w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej – 
15.800,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 610-652, 1083-1086) 

11. Prezydent Miasta tworząc budżet, upowszechniała założenia23 budżetu i istotne 
dla mieszkańców informacje dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej. W założeniach do projektu budżetu Miasta oraz w głównych 
kierunkach polityki na lata 2016-2018, określonych zarządzeniami24 Prezydenta 
Miasta, zdefiniowano główne kierunki tej polityki, polegające m.in. na zwiększeniu 
potencjału rozwojowego Miasta przez „dalszą realizację działań mających na celu 

                                                      
23 Założenia do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2015 rok zamieszczono na stronie BIP o adresie: 
http://bip.ostrowwielkopolski.um.gov.pl/bip/files/C0F15A3EC8344E7289AAB25383AAAAA3/bd50124361a14faedbd472f619ae60c1.pdf 
Założenia do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok zamieszczono na stronie BIP o adresie: 
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/1192AF988E784615898C95242AE02BD6/za%C5%82o%C5%BCenia%20projekt%202015.pdf 
Założenia do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok zamieszczono na stronie BIP o adresie: 
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/4E0DA67DA68347F9A604B48D0E90DACF/za%C5%82o%C5%BCenia%202017.pdf 
Założenia do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok zamieszczono na stronie BIP o adresie: 
http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/1FF0D29AFB1E443FBA71A713B420B720/za%C5%82o%C5%BCenia%20bud%C5%BCetowe%202018.pdf  
24 Odpowiednio: zarządzenie nr 466/VII/2015 z dnia 3 września 2015 r.; zarządzenie nr 1214/VII/2016 z dnia 17 sierpnia 
2016 r.; zarządzenie nr 2108/VII/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_171546.asp?soid=BDE31E57B14B44EBAB9FFB3C3879D297
http://bip.ostrowwielkopolski.um.gov.pl/bip/files/C0F15A3EC8344E7289AAB25383AAAAA3/bd50124361a14faedbd472f619ae60c1.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_171546.asp?soid=BDE31E57B14B44EBAB9FFB3C3879D297
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/1192AF988E784615898C95242AE02BD6/za%C5%82o%C5%BCenia%20projekt%202015.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_171546.asp?soid=BDE31E57B14B44EBAB9FFB3C3879D297
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/4E0DA67DA68347F9A604B48D0E90DACF/za%C5%82o%C5%BCenia%202017.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_171546.asp?soid=BDE31E57B14B44EBAB9FFB3C3879D297
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/1FF0D29AFB1E443FBA71A713B420B720/za%C5%82o%C5%BCenia%20bud%C5%BCetowe%202018.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/1FF0D29AFB1E443FBA71A713B420B720/za%C5%82o%C5%BCenia%20bud%C5%BCetowe%202018.pdf
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aktywizację mieszkańców poprzez ich włączenie w proces współdecydowania 
o rozwoju miasta z wykorzystaniem (…) inicjatywy lokalnej oraz konsultacji 
społecznych”. W zarządzeniach dotyczących powyższych założeń na lata 2017 
i 2018, Prezydent Miasta ustaliła, że zaplanowane zadania inwestycyjne do kwoty 
300,0 tys. zł, będą realizowały jednostki organizacyjne Miasta, a powyżej tej kwoty 
zadania będzie realizował Urząd. Każdorazowo, roczne Budżety Miasta w latach 
2015-2018, wraz z danymi o zadaniach publicznych realizowanych w ramach 
inicjatywy lokalnej oraz wprowadzone w nich zmiany, były zamieszczane na stronie 
BIP Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 299-325) 

12. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 maja 2018 r., w Urzędzie nie 
zarejestrowano skarg dotyczących warunków realizacji zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 7) 

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

NIK zwraca uwagę na określony w zarządzeniu nr 146/VII/2015 Prezydenta Miasta 
(i utrzymany zarządzeniem nr 2213/VII/2017) termin przyjmowania wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (do 30 września 
każdego roku na następny rok budżetowy),  nie był skorelowany z określonym przez 
Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego (w uchwale nr L/644/2010) terminem 
składania Prezydentowi Miasta (do 31 sierpnia poprzedzającego rok budżetowy) 
wniosków do projektu budżetu na realizację zadań własnych Miasta, przez 
przedstawicieli mieszkańców. W ocenie NIK, rozbieżność terminów może utrudniać 
uwzględnianie w procesie tworzenia budżetu Miasta współfinansowania zadań 
publicznych zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

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

1. W latach 2015-2017 do Urzędu złożono odpowiednio: 25; 33; 19 wniosków 
o realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej, a w I pół. 2018 r. 
takich wniosków nie składano. Z ogólnej liczby złożonych wniosków25, do realizacji 
przyjęto wszystkie wnioski. W latach 2015-2017 zrealizowano odpowiednio: 11 
(44%); 10 (30%) i 13 (68%) wniosków przyjętych do realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 653-657, 659-670) 

W następujących obszarach tematycznych, liczba złożonych wniosków 
w poszczególnych latach wyniosła:  

-„kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: po pięć wniosków 
w 2015 r. i 2017 r. oraz dziewięć wniosków w 2016 r.; 

-„wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: trzy wnioski w 2015 r. oraz po 
jednym wniosku w 2016 r. i 2017 r.; 

                                                      
25 Przy uwzględnieniu dwóch wniosków (dalej opisanych) z zakresu infrastruktury technicznej wycofanych przez 
wnioskodawców. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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-„nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”: trzy wnioski 
w 2015 r., dwa wnioski w 2016 r. i jeden w 2017 r.;  

-„działalność charytatywna”: jeden wniosek w 2015 r. i dwa wnioski w 2016 r.; 

-„budowa, rozbudowa lub remont budynków oraz obiektów architektury”: 13 
wniosków w 2015 r., 14 wniosków w 2016 r., 11 wniosków w 2017 r.; 

-„budowa, rozbudowa, remont dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego”: 
pięć wniosków w 2016 r. i jeden wniosek w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 654-657, 659-670) 

Ogółem, w poszczególnych latach, z zakresu infrastruktury społecznej złożono: 12 
wniosków w 2015 r., 14 wniosków w 2016 r. (o 17% więcej) i siedem wniosków 
w 2017 r. (o 50% mniej niż w roku poprzednim). Z zakresu infrastruktury technicznej 
ogólna liczba wniosków złożonych w poszczególnych latach wynosiła: 13 wniosków 
w 2015 r., 19 w 2016 r. (o 46% więcej niż w roku poprzednim) i 12 w 2017 r. (o 37% 
mniej niż w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 659-670) 

2. W okresie objętym kontrolą NIK, żaden złożony wniosek dotyczący zadania 
publicznego w formie inicjatywy lokalnej nie został odrzucony. Wszystkie złożone 
wnioski spełniały wymogi formalne i w ocenie Prezydenta Miasta były celowe 
z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Szczegółowym badaniem objęto 
próbę po 10 wniosków dotyczących zadań zaakceptowanych do realizacji i po pięć 
wniosków dotyczących zadań niezaakceptowanych do realizacji w każdym roku, 
okresu objętego kontrolą NIK. 

 (dowód: akta kontroli str. 253-266, 659-670, 686-1066, 1068a)-1068b), 1091-1303, 
1304-1448) 

W 2015 r. spośród 10 wnioskodawców26, dziewięciu  poinformowano pisemnie - po 
upływie miesiąca od daty złożenia wniosku - o przyjęciu ich wniosków do realizacji 
w 2015 r. W trzech postępowaniach, dotyczących realizacji wniosków z zakresu 
infrastruktury społecznej w 2015 r., Urząd przed upływem miesięcznego terminu na 
załatwienie sprawy, poinformował wnioskodawców o terminie załatwienia tych 
wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 1093-1155, 1449-1455) 

W 2016 r. spośród 10 wnioskodawców (zbadano cztery wnioski z zakresu 
infrastruktury społecznej oraz sześć z zakresu infrastruktury technicznej),  czterech 
poinformowano pisemnie - przed upływem miesiąca od daty złożenia wniosku – 
o przyjęciu ich wniosków do realizacji w 2016 r. Sześciu pozostałych 
wnioskodawców, którzy zamierzali zrealizować zadania publiczne z zakresu 
infrastruktury technicznej, poinformowano pisemnie o zakwalifikowaniu ich 
wniosków do realizacji w 2016 r. po upływie miesięcznego terminu na załatwienie 
sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 1156-1236, 1449-1455) 

W 2017 r. żaden z 10 wnioskodawców (zbadano cztery wnioski z zakresu 
infrastruktury społecznej oraz sześć z zakresu infrastruktury technicznej) nie został 
poinformowany o przyjęciu wniosków do realizacji w 2017 r., przed upływem 
miesięcznego terminu na załatwienie sprawy, jaki wynikał z przepisu art. 237 § 1 

                                                      
26 Spośród 10 wnioskodawców, siedmiu złożyło wnioski z zakresu infrastruktury społecznej a trzech z zakresu infrastruktury 
technicznej. 
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ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego27 (dalej 
– „k.p.a.”) w zw. z art. 244 k.p.a. 

(dowód: akta kontroli str. 1237-1303, 1449-1455) 

Piętnastu wnioskodawców (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą NIK), których 
proponowane do realizacji zadania publiczne nie zostały zaakceptowane do 
wykonania w latach 2015-2017, Urząd pisemnie informował o przyczynach odmowy. 
Główną przyczyną, wymienianą w pisemnych informacjach, był brak środków 
w budżecie Miasta na realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej. 
Jeden wniosek inicjujący „Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie przy Bractwie 
Kurkowym” zakładał wykonanie boisk sportowych, natomiast obowiązujący 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszczał lokalizowania 
takich obiektów na wskazanym przez inicjatorów terenie. Wniosek dot. „Remont 
boiska piłkarskiego Za Parowozownią”) zamierzano zrealizować w ramach 
inicjatywy lokalnej na części terenu, którego własnością nie było Miasto. 

 (dowód: akta kontroli str. 670, 688, 722-725, 733-736, 794-801, 828-831, 842-845, 
889-892, 899-902, 980-984, 1094, 1151-1155, 1237, 1261, 1298-1300, 1375-1376, 

1439-1440, 1443-1444, 1787-1820, 1821-1825) 

W sprawach objętych badaniem informowano wnioskodawców pisemnie 
o niezaakceptowaniu ich wniosków. W dwóch przypadkach (13%) Kierownik Biura 
Inicjatyw i Konsultacji Społecznych przekazała wnioskodawcom (składającym 
wnioski z zakresu infrastruktury społecznej) zawiadomienia28 o nierozpatrzeniu ich 
spraw w terminie (art. 36 § 1 k.p.a.), wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 1821-1825) 

Od daty wpływu do Urzędu zbadanych 15 wniosków o wykonanie zadań publicznych 
w formie inicjatywy lokalnej, do daty sporządzenia przez Urząd informacji o ich 
niezaakceptowaniu do realizacji,  upływało: w 2015 r. od 59 do 294 dni, w 2016 r. od 
132 do 136 dni, w 2017 r. od 32 do 136 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 1821-1825) 

3. Spośród ogólnej liczby wniosków, złożonych w okresie objętym kontrolą NIK, 
z zakresu infrastruktury społecznej: w 2015 r. dziewięć wniosków (75%) zostało 
złożonych przez grupę inicjatywną mieszkańców, a trzy wnioski (25%) za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych; w 2016 r. i w 2017 r. wszystkie wnioski  
złożyły grupy inicjatywne mieszkańców (odpowiednio: 14 i 7 wniosków). Również 
grupy inicjatywne mieszkańców złożyły wszystkie wnioski z badanego okresu, 
w zakresie infrastruktury technicznej (tj. odpowiednio: 13, 19 i 12 wniosków). 

 (dowód: akta kontroli str. 86, 687-1066) 

4. Prezydent Miasta nie organizowała, w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, 
konkursów na realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 86, 687) 

5. Objęte szczegółowym badaniem wnioski rozpatrzono zgodnie z trybem 
rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, określonym w uchwale nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz w dwóch zarządzeniach Prezydenta Miasta: nr 146/VII/2015 
z dnia 10 marca 2015 r. i nr 2213/VII/2017 z dnia 15 września 2017 r. Wszystkie 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. 

28 Pismo nr KS.150.1.2015.MTa z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
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wnioski objęte badaniem zostały sporządzone na formularzu określonym ww. 
zarządzeniami Prezydenta Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 186-216, 690-721, 751-812, 846-855, 856-906, 922-1008, 
1304-1448, 1449-1455) 

6. Z treści 30 zbadanych pism (po 10 pism w każdym roku), wniesionych do Urzędu 
w latach 2015-2017, jednoznacznie wynikało, że nadawcy składają wnioski 
o wykonanie zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej. W żadnym ze 
zbadanych wniosków nadawcy nie pomylili adresata. Terminowość rozpatrywania 
tych wniosków została opisana w ww. pkt. 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
W 2015 r. osiem wniosków spośród 10 zbadanych wniesiono 31 marca 2015 r. (data 
wpływu do Urzędu), a dwa wnioski (rozpatrywane w 2015 r.) z zakresu infrastruktury 
technicznej zostały wniesione odpowiednio 28 października i 22 grudnia 2014 r. 
W 2016 r. trzy wnioski (z zakresu infrastruktury społecznej) wniesiono pomiędzy 22 
kwietnia 2016 r. a 5 maja 2016 r. Jeden wniosek realizowany w 2016 r. (z zakresu 
infrastruktury społecznej) został złożony w Urzędzie w dniu 29 września 2015 r. 
Pozostałe sześć wniosków (z zakresu infrastruktury technicznej) wpłynęły do Urzędu 
w 2015 r. - pomiędzy 25 września a 1 października. W 2017 r. wszystkie 
zrealizowane wnioski (w liczbie 10) wpłynęły do Urzędu w 2016 r, z tego: sześć 
wniosków wpłynęło w dniu 30 września 2016 r., dwa wnioski w dniu 29 września 
2016 r., a po jednym wniosku wpłynęło w dniu 5 maja i 22 marca 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 253-266, 659-670, 686-1066, 1068a)-1068b), 1091-1303, 
1304-1448, 1449-1455) 

7. W zbadanej próbie 30 wniosków, szczegóły realizacji zgłoszonych zadań 
publicznych w formie inicjatywy lokalnej (w tym, m.in., podział zadań, harmonogram 
prac i kosztorys), zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Prezydentem 
Miasta a inicjatorami tych zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 1096-1145, 1162-1231, 1241-1294, 1449-1455) 

8. Do Prezydenta Miasta, w latach 2015-2017, nie wpływały skargi dotyczące 
sposobu rozpatrywania wniosków mieszkańców o realizację zadań publicznych w 
formie inicjatywy lokalnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 1089-1627) 

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

NIK zwraca uwagę na niedochowywanie terminów, określonych w k.p.a., przy 
postępowaniu z przyjętymi wnioskami o realizację zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej.  

Wyjaśniając przyczyny wystąpienia ww. opóźnień w zawiadamianiu wnioskodawców 
o przyjęciu ich wniosków do realizacji w poszczególnych latach (2015-2017), 
Zastępca Prezydenta Miasta m.in. podała, że „w przypadku oceny wniosków 
w ciągu 30 dni od daty złożenia każdego z wniosków, nie spełniono by zasady 
równości szans na realizację zadania, gdyż mogłoby zabraknąć środków na wysoko 
punktowane inicjatywy złożone później. Do oceny wniosków można dopiero 
przystąpić po zakończeniu naboru w danym roku i zebraniu wszystkich wniosków. 
Dopiero takie podejście daje możliwość sprawiedliwej i obiektywnej oceny 
wszystkich złożonych wniosków. W związku z powyższym, w zakresie realizacji 
zadań w sferze infrastruktury społecznej nie nastąpiły opóźnienia w informowaniu 
wnioskodawców. W zakresie infrastruktury technicznej w latach 2015-2017 okres 
pomiędzy złożeniem wniosku o realizację zadania przekraczał miesięczny termin 
załatwienia sprawy, z powodu dokonywanych w tym czasie: koniecznych uzgodnień 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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z zarządcami sieci dróg, a także z przedstawicielami rad osiedli; uzupełnień 
wniosków przez wnioskodawców; weryfikacji wniosków wraz ze złożoną 
dokumentacją projektowo-kosztową; weryfikacji własności działek na których miały 
być realizowane inwestycje. Dopiero po uzupełnieniu wniosków, uzyskaniu 
uzgodnień i zweryfikowaniu wniosków, biorąc pod uwagę zabezpieczone środki 
finansowe były sporządzane listy rankingowe, a następnie rozsyłano informacje 
o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu wniosku do realizacji. Na etapie całej 
procedury oceny i uzgodnień, wnioskodawcy byli informowani telefonicznie, ustnie 
lub mailowo o postępach oceny wniosków, dodatkowo uczestniczyli w naradach 
i uzgodnieniach w celu wyjaśnienia zakresu wniosku oraz jak najlepszego 
przygotowania inwestycji”. 

W ocenie Zastępcy Prezydenta Miasta, nie nastąpiły opóźnienia w informowaniu 
wnioskodawców o nieprzyjęciu ich wniosków (z zakresu infrastruktury społecznej) 
do realizacji w latach 2015-2017. Co do informowania wnioskodawców 
o nieprzyjęciu ich wniosków (z zakresu infrastruktury społecznej) do realizacji w ww. 
okresie, Zastępca Prezydenta Miasta m.in. podała, że inicjatorzy tych ostatnich 
wniosków byli informowani telefonicznie, ustnie lub mailowo o postępach oceny 
wniosków, dodatkowo uczestniczyli w naradach i uzgodnieniach w celu wyjaśnienia 
zakresu wniosku oraz jak najlepszego przygotowania inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli str. 1826-1827, 1829-1836) 

Podane przez Zastępcę Prezydenta przyczyny wystąpienia opóźnień 
w zawiadamianiu wnioskodawców o przyjęciu ich wniosków do realizacji (aczkolwiek 
uzasadnione ze względu na specyfikę badanych wniosków), nie zwalniały jednak 
Prezydenta Miasta z obowiązku zawiadamiania o tych przyczynach w trybie 
określonym w art. 36 § 1 k.p.a. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przestrzeganie we wszystkich objętych 
badaniem wnioskach trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania w formie 
inicjatywy lokalnej, które określiły organy Miasta. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
stwierdzone niedochowywanie terminów, pisemnego informowania wnioskodawców, 
określonych w k.p.a., nie miało negatywnego wpływu na rzetelność oceny wniosków 
i realizację wnioskowanych zadań. 

 

3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zrealizowanych 
inicjatyw lokalnych 

1. Wydatki Miasta poniesione w latach 2015-2017 na realizację zadań publicznych w 
ramach inicjatywy lokalnej, wyniosły odpowiednio: 1.130.892,53 zł (co stanowiło 
0,5% wydatków Miasta ogółem w 2015 r.); 989.976,58 zł (0,4% wydatków ogółem); 
1.036.868,29 zł (0,4% wydatków ogółem). Zgodnie z planem wydatków na 2018 r., 
wydatki na realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej zaplanowano 
na kwotę 1.072.945,00 zł odpowiadającą 0,3% wydatków budżetowych Miasta 
ogółem. 

 (dowód: akta kontroli str. 1067-1068) 

Realizacja zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej z uwagi na brak środków 
w budżecie Miasta, była kontynuowana także w roku następnym. I tak, w 2015 r. 
spośród 25 złożonych i przyjętych wniosków, zrealizowano osiem wniosków (32%), 
w 2016 r. spośród 33 złożonych i przyjętych wniosków, zrealizowano trzy wnioski 
(9%), w 2017 r. spośród złożonych i przyjętych do realizacji 19 wniosków, żaden 
z nich nie został zrealizowany w 2017 r. Dwa wnioskowane w 2017 r. zadania 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z zakresu infrastruktury technicznej, pomimo że spełniały wymagania formalne, nie 
zostały z przyczyn merytorycznych przyjęte do realizacji29. 

(dowód: akta kontroli str. 659-670) 

2. Nadzorującymi realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej byli 
pracownicy Urzędu, którzy z racji swoich obowiązków służbowych, określonych 
w zakresach czynności, na bieżąco monitorowali oraz wspierali realizację tych 
zadań. W ocenie Prezydenta Miasta, w związku z przyjętym w Urzędzie 
rozwiązaniem organizacyjnym, bezzasadne było powoływanie zespołu 
monitorującego postęp tych prac. 

 (dowód: akta kontroli str. 1089, 1627) 

3. W 30 zbadanych umowach o wykonanie zadania publicznego w formie inicjatywy 
lokalnej zawarte były harmonogramy i koszty wykonania przyjętych do realizacji 
zadań. W trzech umowach (10% zbadanych) dotyczących realizacji zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej, dokonano ich zmian (w formie aneksu do umowy) 
polegających na zmianie terminu wykonania tych umów. Terminy realizacji zadań 
publicznych określone w trzech umowach, zostały wydłużone. Zmianie nie ulegały 
całkowite koszty przyjętych do realizacji zadań publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1096-1145, 1162-1231, 1241-1259, 1262-1294) 

4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych30 (w dalszej treści: „ustawa PZP”) przy realizacji zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej, zbadano szczegółowo na przykładzie trzech niżej 
wymienionych zadań, zrealizowanych w Urzędzie w latach 2015-2017: 

- przeprowadzenie postępowania (wszczętego przed dniem 28 lipca 2016 r.) 
o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. na realizację zadania w formie 
inicjatywy społecznej „5 lat Krwiodawstwa w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej 
w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 9.990,00 zł (z tego wydatek Gminy Miasta 
Ostrów Wielkopolski – 2.000,00 zł); 

(dowód: akta kontroli str. 1125-1127, 1450, 1743-1765, 1766-1786) 

- przeprowadzenie postępowania (wszczętego przed dniem 28 lipca 2016 r.) 
o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. na realizację zadania w formie 
inicjatywy społecznej na „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole 
Podstawowej nr 11 w kwocie 412.500,00 zł” (zadanie ujęto w uchwale nr 
XVI/183/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.); 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1231, 1453, 1456, 1457-1523, 1744-1765) 

- przeprowadzenie postępowania (wszczętego po dniu 28 lipca 2016 r.) o udzielenie 
zamówienia publicznego w 2017 r. na realizację zadania w formie inicjatywy 
społecznej dotyczącego „Wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 406.654,00 zł (uchwała nr 
XXX/346/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017). 

 (dowód: akta kontroli str. 1286-1288, 1455, 1456, 1524-1625, 1766-1786) 

                                                      
29 Jedno zadanie zakładało wykonanie nawierzchni ulicy, ale Komisja oceniająca merytorycznie wniosek uznała ten pomysł za 
nieuzasadniony, gdyż w rejonie objętym wnioskiem nie wykonano jeszcze kanalizacji deszczowej. Drugi wniosek zakładał 
wykonanie boisk sportowych, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszczał w miejscu objętym 
wnioskiem lokalizowania inicjowanych obiektów. 

30 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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Na podstawie zbadanych dokumentacji postępowań o udzielenie trzech ww. 
zamówień publicznych, NIK nie stwierdziła nieprawidłowości przy ich udzielaniu 
i realizowaniu. Wykonawcy zbadanych zadań zostali wybrani w trybie określonym 
w przepisach o zamówieniach publicznych. Przedmiot i warunki udzielenia 
zbadanych zamówień zostały określone prawidłowo i nie naruszały zasad uczciwej 
konkurencji. Zbadane umowy w sprawie zamówień publicznych zostały zawarte 
z zachowaniem formy pisemnej i na czas oznaczony. Na realizację wydatków 
związanych z badanymi zamówieniami publicznymi, zgromadzone były w budżecie 
Miasta środki budżetowe przed zaciągnięciem zobowiązań wobec wykonawców tych 
zadań. Wydatki poniesione na wykonanie ww. zadań publicznych nie przekroczyły 
limitów przewidzianych w budżecie i w umowach. 

(dowód: akta kontroli str. 1069-1083, 1286-1288, 1455, 1456, 1524-1625, 1743-
1765, 1766-1786) 

Zastępca Prezydenta Miasta podała, że w latach 2015-2017, strona społeczna 
(Inicjatorzy zadań) nie zgłaszała do Urzędu problemów z realizacją zadań na etapie 
jego przygotowywania. 

(dowód: akta kontroli str. 1827, 1830) 

5. Od daty zaakceptowania zbadanych 30 wniosków o realizację zadań publicznych 
w formie inicjatywy lokalnej, do zawarcia umowy o wykonanie tych zadań, upływało: 
w 2015 r. od 14 do 32 dni, w 2016 r. od 46 do 397 dni31, w 2017 r. od zawarcia 
umowy w tym samym dniu co zaakceptowano wniosek (jeden przypadek) do 295 
dni. 

(dowód: akta kontroli str. 1096-1145, 1162-1231, 1241-1294, 1449-1455) 

Odnosząc się do przyczyn wystąpienia stwierdzonej w toku kontroli NIK różnicy  
czasowej pomiędzy datą zaakceptowania zbadanych 30 wniosków o realizację 
zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej, a zawarciem umowy o wykonanie 
tych zadań, Zastępca Prezydenta Miasta m.in. podała, że zawarcie umowy 
o wykonanie zadania publicznego, jest uzależnione od terminu realizacji, 
określonego we wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 1826, 1829) 

6. Postanowienia 30 zbadanych umów o realizację (w latach 2015-2017) zadań 
publicznych w formie inicjatywy lokalnej, zapewniały ich rzetelne wykonanie. W tych 
umowach m.in. określono: podział zadań i zobowiązań (Miasta oraz Inicjatora tych 
zadań); nadzór i kontrolę realizacji zadań prowadzone przez Urząd; przewidywane 
efekty i sposób rozliczenia przyjętych do wykonania zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1096-1145, 1162-1231, 1241-1294) 

7. Miasto udzielało wnioskodawcom realizowanych zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej, wyłącznie wsparcia finansowego. 

 W 2015 r. wkład wnioskodawców w realizację czterech inwestycyjnych zadań 
publicznych w formie inicjatywy lokalnej, polegał na wniesieniu do budżetu 
Miasta środków pieniężnych w łącznej wysokości 104.421,00 zł (przy 
wydatkach majątkowych na ten cel pokrywanych z budżetu Miasta w kwocie 
1.257.418,00 zł). W BIP32 zamieszczono uchwały organu stanowiącego 

                                                      
31 Przykładowo: wniosek „Przyjazny i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim” złożony został 
w dniu 20 maja 2016 r. We wniosku wskazano termin realizacji proponowanego zadania na grudzień 2016 r., a umowę na 
realizację tego zadania publicznego podpisano w dniu 25 listopada 2016 r. Od daty złożenia wniosku do daty podpisania 
umowy upłynęło 189 dni. 

32 Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w 2015 rok: nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 
http://bip.ostrowwielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E91A393A07F2452CA3B3CDDEC2866E6C.pdf; nr 

http://bip.ostrowwielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E91A393A07F2452CA3B3CDDEC2866E6C.pdf
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oraz zarządzenia Prezydenta Miasta, w których udokumentowane zostały 
wydatki środków publicznych w 2015 r. m.in. na zadania publiczne 
zrealizowane w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1069-1072) 

 W 2016 r. wkład wnioskodawców w realizację trzech zadań publicznych 
(inwestycyjnych) w formie inicjatywy lokalnej polegał na wniesieniu do 
budżetu Miasta środków pieniężnych w łącznej wysokości 21.450,00 zł 
(przy wydatkach majątkowych na ten cel pokrywanych z budżetu Miasta 
w kwocie 844.127,00 zł). W BIP Urzędu33 zamieszczono uchwały organu 
stanowiącego oraz zarządzenia Prezydenta Miasta, w których 
udokumentowane zostały wydatki środków publicznych w 2016 r. m.in. na 
zadania publiczne zrealizowane w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1073-1077) 

 W 2017 r. wkład wnioskodawców w realizację pięciu inwestycyjnych zadań 
publicznych oraz jednego zadania bieżącego w formie inicjatywy lokalnej, 
polegał na wniesieniu do budżetu Miasta środków pieniężnych w łącznej 
wysokości: 23.150,00 zł (przy wydatkach majątkowych na ten cel 
pokrywanych z budżetu Miasta w kwocie 994.000,00 zł) oraz 751,00 zł 
o które zwiększono wydatki bieżące realizowane z budżetu Miasta. Uchwały 
organu stanowiącego oraz zarządzenia Prezydenta Miasta, w których 
udokumentowane zostały wydatki środków publicznych w 2017 r. m.in. na 
zadania publiczne zrealizowane w formie inicjatywy lokalnej, zamieszczono 
w BIP Urzędu34. 

 (dowód: akta kontroli str. 1078-1083) 

Prezydent Miasta podała, że podczas realizacji zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej występowały (stwierdzone w wyniku bieżącej kontroli i nadzoru35) 
rozbieżności finansowe, które ujawniały się po przeprowadzeniu procedur 
przetargowych lub zapytań o cenę. Rozbieżności te, zdaniem Prezydenta Miasta, 

                                                                                                                                       
IX/81/2015 z 29 maja 2015 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/A5D82DE9ECA545FCA003E179064ADA47.pdf; nr X/96/2015 z dnia 29 
czerwca 2015 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CB491C018F234DAD98D6FAF20E4455EA.pdf; nr XI/114/2015 z dnia 26 
sierpnia 2015 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/193A9319A1BE417BBD3E064188AE923A.pdf; nr XV/157/2015 z dnia 25 
listopada 2015 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/5495E5D856B74C3187ABD2EE79028122.pdf. Zarządzenia Prezydenta 
Miasta z 2015 rok: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp (należy wybrać rok i miesiąc) 
33 Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 2016 r.: nr XX/220/2016  z dnia 30 marca 2016 r.: http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/1AEE4B8218EB4DE9B02E818EE7E77218.pdf; nr XXIII/242/2016 z dnia 
27 czerwca 2016 r.: http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/91DE592840C14FABA86C894908013B20.pdf; nr XXIV/265/2016 z dnia 
30 sierpnia 2016 r.: http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/85E1496A7F724416A848F29B07F60EA7.pdf; nr XXVIII/315/2016 z dnia 
24 listopada 2016 r.:http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/6C4D387A2E7246198BD79419731238F1.pdf 
Zarządzenia Prezydenta Miasta z 2016 r.: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp (należy wybrać rok 
i miesiąc). 
34 Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 2017 r.: nr XXX/346/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8BA3202051274C1BAEDBE8389FBA11CD.pdf;  
nr XXXII/365/2017 z dnia roku 29 marca 2017 r .http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/14D52566984C4670B9BCD292AA8D12F2.pdf 
nr XXXIII/388/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/34159B0486AF4DBEA5D7DA56113C6CBC.pdf 
nr XXXVII/426/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. http://bip.ostrow-
wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8017872E40A6433ABA7AA6A3D5BF47AA.pdf 
Zarządzenia Prezydenta Miasta z 2017 r.: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp (należy wybrać rok 
i miesiąc) 
35 Przykładowo: Kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych otrzymała w dniu 3 września 2017 r. polecenie wykonania 
obowiązków służbowych od godz. 15 do godz. 17, polegających na uczestnictwie w otwarciu placu zabaw na Osiedlu Zacisze-
Zębców realizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/A5D82DE9ECA545FCA003E179064ADA47.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/A5D82DE9ECA545FCA003E179064ADA47.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CB491C018F234DAD98D6FAF20E4455EA.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CB491C018F234DAD98D6FAF20E4455EA.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/193A9319A1BE417BBD3E064188AE923A.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/193A9319A1BE417BBD3E064188AE923A.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/5495E5D856B74C3187ABD2EE79028122.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/5495E5D856B74C3187ABD2EE79028122.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/1AEE4B8218EB4DE9B02E818EE7E77218.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/1AEE4B8218EB4DE9B02E818EE7E77218.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/91DE592840C14FABA86C894908013B20.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/91DE592840C14FABA86C894908013B20.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/85E1496A7F724416A848F29B07F60EA7.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/85E1496A7F724416A848F29B07F60EA7.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/6C4D387A2E7246198BD79419731238F1.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/6C4D387A2E7246198BD79419731238F1.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8BA3202051274C1BAEDBE8389FBA11CD.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8BA3202051274C1BAEDBE8389FBA11CD.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/14D52566984C4670B9BCD292AA8D12F2.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/14D52566984C4670B9BCD292AA8D12F2.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/34159B0486AF4DBEA5D7DA56113C6CBC.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/34159B0486AF4DBEA5D7DA56113C6CBC.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8017872E40A6433ABA7AA6A3D5BF47AA.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/8017872E40A6433ABA7AA6A3D5BF47AA.pdf
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170116.asp
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były wynikiem nie zgłoszenia się wykonawcy, który zrealizowałby zadanie w pełnym 
zakresie przedstawionym we wniosku o wykonanie zadania publicznego. W takich 
przypadkach, Miasto i wnioskodawcy zwiększali swój wkład proporcjonalnie. Jeżeli 
proporcjonalne zwiększenie wkładów (szczególnie finansowych) było niemożliwe, 
wówczas w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami grup inicjatywnych 
zmniejszano zakres przedmiotowy zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1626, 1641-1648) 

W okresie objętym kontrolą NIK, nie wspierano wnioskodawców realizowanych 
zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej, rzeczami stanowiącymi własność 
Miasta. W ocenie Prezydenta Miasta nie było takiej potrzeby. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1626) 

8. W związku z trudnościami w realizacji trzech umów36 (10% zbadanych) 
o wykonanie zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej, Miasto wraz 
z Inicjatorami tych zadań dokonało zmiany umów w formie aneksów. 

(dowód: akta kontroli str. 1188-1191, 1211-1214, 1219-1223) 

9. W skontrolowanych 30 umowach (po 10 umów z każdego roku objętego kontrolą 
NIK) o realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej, zawarte były 
postanowienia gwarantujące Miastu kontrolę nad prawidłowością wykonywanego 
zadania publicznego. Kontrola ta, mogła zostać przeprowadzona w toku realizacji 
zadania publicznego oraz po jego zakończeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1096-1145, 1162-1231, 1241-1294) 

Biuro Kontroli Urzędu nie prowadziło w latach 2015-2018 (I półrocze) czynności 
kontrolnych dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1088) 

10. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2018 r. w Urzędzie nie 
prowadzono audytu wewnętrznego w obszarze realizacji zadań publicznych 
w formie inicjatywy lokalnej. Audytor Wewnętrzny podała, że „w ramach 
opracowywania na lata 2015-2018 rocznego planu audytu i przeprowadzania analizy 
ryzyka, brany był pod uwagę obszar ryzyka obejmujący sprawy zadań własnych  
Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami 
lokalnymi”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1090) 

11. Analiza dokumentacji powykonawczej i finansowej 30 zbadanych zadań 
publicznych, zrealizowanych w latach 2015-2017 w formie inicjatywy lokalnej, 
potwierdziła osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych. Przeprowadzone w toku 
kontroli NIK oględziny realizacji jednego zadania publicznego („Wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim”), 
wykazały, że obiekt został wybudowany zgodnie z umową udzieloną wykonawcy po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.(opis 
w ww. pkt.4). 

(dowód: akta kontroli str. 660-670, 1069-1087, 1449-1624, 1646-1772, 1766-1786, 
1828) 

12. Miasto wspólnie z Inicjatorami zadań publicznych zrealizowanych w latach 2015-
2017 w formie inicjatywy lokalnej, podejmowało działania promocyjne efektów 

                                                      
36 Umowa z dnia 8 lutego 2016 r. na Rewitalizację terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”; umowa z dnia 22 lutego 2016 r. 
na Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu „Zacisze-Zębców”; umowa z 
dnia 22 lutego 2016 r. na Modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7. 
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wspólnej realizacji zadań. W celu dotarcia do jak najszerszego odbiorcy tych 
informacji, wykorzystywano: spotkania plenerowe (przykładowo: w ramach 
tradycyjnych miejskich „MajOstaszków”, czy też w Parku Miejskim w czasie pokazu 
fotografii z udziałem pomysłodawcy a zarazem autora zdjęć „Tu zaszła zmiana” 
podczas którego promowano także mechanizmy inicjatywy lokalnej); informacje 
prasowe o efektach współpracy Miasta z grupami inicjatywnymi; media 
społecznościowe; stronę internetową Urzędu. W umowach na realizację zadań 
publicznych w formie inicjatywy lokalnej (w zakresie infrastruktury społecznej), 
zamieszczono zobowiązania ich Inicjatorów do informowania o fakcie wsparcia 
przez Miasto realizacji tych zadań. W tych umowach określono, że takie 
informowanie „musi znajdować się w wydawanych w ramach realizacji zadania 
publicznego publikacjach, materiałach informacyjnych, materiałach przekazywanych 
do mediów oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania” (§ 
7 umowy). W umowach z zakresu infrastruktury technicznej nie zapisano 
zobowiązania do informowania o wsparciu przez Miasto realizacji tych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1096-1145, 1162-1231, 1241-1294, 1627, 1728-
1742) 

13. W poszczególnych latach, okresu objętego kontrolą NIK, w Mieście 
zrealizowano odpowiednio: osiem zadań z zakresu infrastruktury społecznej37 oraz 
trzy zadania z zakresu infrastruktury technicznej38 (2015 r.); cztery zadania 
z zakresu infrastruktury społecznej39 oraz pięć zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej40 (2016 r.); cztery zadania z zakresu infrastruktury społecznej41 oraz 
dziewięć zadań z zakresu infrastruktury technicznej42 (2017 r.); dwa  zadania 
z zakresu infrastruktury społecznej43 (I pół. 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 660-670) 

Na ww. zadania publiczne zrealizowane w formie inicjatywy lokalnej, Miasto 
wydatkowało z budżetu odpowiednio: 1.130.892,53 zł (co stanowiło 0,5% wydatków 
Miasta ogółem); 989.976,58 zł (0,4% wydatków ogółem); 1.036.868,29 zł (0,4% 
wydatków ogółem). W ramach budżetu partycypacyjnego44 Miasto wydatkowało 
w latach 2016 i 2017 środki budżetowe w kwocie odpowiednio: 992.583,32 zł (0,4% 
wydatków ogółem) i 990.959,49 zł (0,4% wydatków ogółem). Na 2018 r. 
zaplanowano wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 1 mln. zł. 
W trybie budżetu sołeckiego Miasto nie wydatkowało żadnych środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1067-1068) 

14. Do Prezydenta Miasta nie wpływały (w latach 2015-2017) skargi dotyczące 
sposobu realizacji inicjatyw lokalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1627) 

                                                      
37 Przykładowo: „Osiedlowa wizytówka – wykonanie muralu na miejskim murze”; „Wakacje – niech żyją wakacje – piknik 
sportowy”; „5 lat krwiodawstwa w Parafii MB Fatimskiej”. 

38 Przykładowo: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Jagodowa”; „Budowa kanału deszczowego oraz nawierzchni ul. 
Tęczowej oraz ulicy Jasnej”. 

39 Przykładowo: „Święto ulicy – Kalinowy festyn dnia 10 września 2016”; „Warsztatowy zawrót głowy”. 

40 Przykładowo: Rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”; Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu na osiedlu „Zacisze-Zębców” przy ul. Budowlanych. 

41 Przykładowo: „Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie”; „Muzyka łączy pokolenia”. 

42 Przykładowo: Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Zacisze-Zębców przy ul. Rataja; 
Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim; Wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim. 

43 „Dzień Rodzinki – organizacja festynu rodzinnego”; „Śniadanie Wielkanocne dla osób pokrzywdzonych przez los”. 

44 Budżet partycypacyjny – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy 
mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. Według Wikipedia: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_partycypacyjny 



 

18 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli45, wnosi o podjęcie działań organizacyjnych 
zapewniających zawiadamianie wnioskodawców o każdym przypadku 
niezałatwienia sprawy w terminie, określonym w k.p.a., z podaniem przyczyny zwłoki 
i wskazaniem nowego terminu załatwienia wniosku. 

 

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

 

Poznań, dnia 18 lipca 2018 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  

Kontroler Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Mariusz Kubiak 

gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

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