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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 

Kontrolerzy Jan Kołtun, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LPO 410.015.03 2018 z 
18 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Kościan (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Przybyła, Wójt Gminy  (dalej: Wójt). 

(dowód: akta kontroli str.4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą (lata 2015-2018) Gmina Kościan nie zapewniła w pełni  
mieszkańcom warunków do zgłaszania i realizacji zadań publicznych w formie 
inicjatywy lokalnej. 

Wójt Gminy nie przygotował projektu uchwały Rady Gminy w sprawie inicjatywy 
lokalnej. Do dnia zakończenia kontroli nie określono trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków mieszkańców o realizację zadania publicznego, mimo obowiązku 
wynikającego z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie1  (dalej udpp). W ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli2 brak ww. regulacji mógł uniemożliwić wdrożenie i popularyzowanie wśród 
mieszkańców realizacji zadań publicznych w formie, w której wykonawcami zadania 
oprócz gminy są jej mieszkańcy zgłaszający wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej. 

Sprawy z zakresu inicjatywy lokalnej nie zostały przypisane żadnej komórce 
organizacyjnej, ani pracownikowi Urzędu, co mogło mieć wpływ na brak działań ze 
strony urzędu, dotyczących informowania i promowania tej formy realizacji zadań 
publicznych. 

Ze względu na przedmiot kontroli, NIK nie ocenia natomiast innych działań 
prowadzonych przez Urząd w zakresie aktywizacji mieszkańców realizowanych w 
trybie dotacji na zasadach określonych w udpp, czy  w trybie ustawy z dnia 21 
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim3  oraz w ramach Programu „Wielkopolska 
odnowa Wsi i poprawa standardu życia mieszkańców”, mimo, że wspomniane formy 
aktywności zostały przez Urząd zaliczone jako inicjatywa lokalna w rozumieniu art. 2 
pkt 4 udpp.   

                                                      
1 Dz.U.2014.301 
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. 
3   Dz. U. z 2018 r. poz. 450. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Wójt Gminy nie przygotował projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe 
kryteria  oceny wniosków o realizację zadania publicznego, skutkiem czego Rada 
Gminy Kościan nie podjęła uchwały w tym zakresie. W Urzędzie nie wyznaczono ani 
pracownika ani komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy dotyczące 
inicjatywy lokalnej. Wójt wyjaśnił, że „W Gminie Kościan współpraca z organizacjami 
pozarządowymi datuje się od roku 2008. Programy roczne realizowane są w oparciu 

o artykuły od 11 do 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Z uwagi na to,     że mieszkańcy nie zgłaszali potrzeby 
realizacji zadań gminy w formach określonych w rozdziale 2a (art.19b i następne) 
w/w ustawy, w programach rocznych nie wskazywano na tę formę współpracy, 
uznając, że realizacja potrzeb lokalnych w ramach ustawy                                               
o działalności pożytku publicznego, czy w ramach programów odnowy wsi, w pełni 
zaspokaja potrzeby mieszkańców”. 
               (dowód: akta kontroli str.8, 273-276,285-286) 
 
1.2. Pracownicy Urzędu nie brali udziału w szkoleniach dotyczących inicjatywy 
lokalnej ponieważ, jak wyjaśnił Wójt „Pracownik zajmujący się funduszem sołeckim 
uczestniczył w 3 szkoleniach ( rok 2014, 2015,2016) z tego zakresu. Szkolenia 
prowadziły wyspecjalizowane firmy. Nie organizowano szkoleń, którego tematem 
wiodącym  konkretnie byłyby  „Inicjatywy lokalne”. 
                             (dowód: akta kontroli str.8) 
 
1.3.Mieszkańcy Gminy nie byli informowani o możliwościach współpracy i realizacji 
zadań w trybie inicjatywy lokalnej. W Gminie Kościan współpraca z mieszkańcami 
podejmowana była w ramach corocznych programów współpracy Gminy Kościan z 
organizacjami pozarządowymi, funduszu sołeckiego i programu „Wielkopolska 
odnowa wsi i poprawa standardu życia mieszkańców”, które nie były przedmiotem 
kontroli. Wójt wyjaśnił, że „Fundusz sołecki, jako element budżetu publikowany jest 
na stronie internetowej. Włączenie zadań funduszu do budżetu poprzedzone jest 
konsultacjami na zebraniach wiejskich oraz dyskusją na komisjach Rady Gminy.  W 
Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony jest corocznie Program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie publikowane jest też ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań z zakresu pożytku publicznego”. 

   (dowód: akta kontroli str.8, 273-274) 
 
1.4. Nie podjęto uchwały, o której mowa w art. 19c udpp, a także nie informowano 
mieszkańców o możliwości realizacji inicjatyw w takiej formie. Rada Gminy 
podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w organizacjami 
pozarządowymi. Projekty tych uchwał były konsultowane różnorodnie z 
organizacjami pozarządowymi. Informacja o konsultacjach zamieszczona była na 
stronie internetowej UG Kościan (w aktualnościach i w zakładce „Współpraca z 
organizacjami pozarządowymi) oraz w BIP-ie gminnym, umieszczana na tablicy 
ogłoszeń UGK oraz rozsyłana mailowo do organizacji pozarządowych 
współpracujących z Gminą Kościan. Konsultacje odbywały się również podczas 
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spotkań roboczych ze Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej. W gminnym Programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęto tryb i ogólne kryteria oceny 
wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 285-286) 

1.5. W poszczególnych latach w budżecie gminy nie były wprost  zabezpieczane  
środki na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z 
organizacjami lub na wniosek mieszkańców, natomiast co roku Wójt informował 
sołtysów wszystkich wsi w Gminie o wielkości środków funduszu sołeckiego 
przypadających na dany rok dla poszczególnych sołectw.  
Rokrocznie Rada Gminy Kościan podejmowała uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i 
woluntariacie”. Wysokość środków określano w uchwale budżetowej Gminy. Wójt 
wyjaśnił co następuje: „W latach 2015 do 2017 w budżecie Gminy Kościan, 
zagwarantowane były środki dla każdego sołectwa w gminie, na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia. 
W ogólnie dostępnych opracowaniach czy publikacjach, inicjatywy lokalne określane                                         
są jako narzędzia umożliwiające realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców.                  
Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji. Inicjatywa lokalna                     
to przecież nic innego jak jedna z form współpracy gminy z jej mieszkańcami                                                                           
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.  
Właśnie taką formą inicjatyw lokalnych jest fundusz sołecki. Mieszkańcy danego 
sołectwa na zebraniu wiejskim zgłaszają swoje wnioski dotyczące między innymi 
budowy dróg, oświetlenia, sieci kanalizacyjnych , wodociągowych, ale także 
działalności kulturalnej, czy edukacyjnej. 
Wnioski te w formie pisemnej,  poprzez uchwałę zebrania wiejskiego, trafiają do 
Wójta i Rady Gminy. W takiej formie zostało zrealizowanych wspólnie wiele 
przedsięwzięć.  
Obrazują to niżej wymienione kwoty wydatkowane z funduszu sołeckiego w latach 
2015- 2017 odpowiednio: 596.058,27 zł; 621.495,46 zł ; 659.747,61 zł, a plan na rok 
2018 wynosi  843.102,64 zł. 

Natomiast w ramach rocznych środków na zadanie realizowane z organizacjami 
pozarządowymi wydatkowano w latach 2015 - 2017 odpowiednio: 200.000,00 zł; 
230.000,00 zł. ; 246.249,00 zł. Plan na rok 2018  przewiduje 260.000.00 zł „. 

.                   (dowód: akta kontroli str. 76-155, 285-286) 
 
1.6.. Do Gminy Kościan nie wpływały żadne  skargi dotyczące inicjatywy lokalnej, 
ani też  nie wpłynął żaden wniosek, który mógłby być wnioskiem w rozumieniu art. 
19b ustawy o działalności pożytku publicznego. Wójt Gminy wyjaśnił, że „W związku 
z tym, że mieszkańcy nie zgłaszali potrzeby realizacji zadań gminy w formach 
określonych w art. 19 b i następnych w/w ustawy, Wójt Gminy Kościan nie 
przedkładał Radzie Gminy projektu uchwały wynikającej z tychże przepisów. Wójt 
Gminy Kościan stał i dalej stoi na stanowisku, że w Gminie Kościan od wieli lat 
umożliwia się społeczności lokalnej występowanie z inicjatywami, których celem jest 
poprawa warunków i jakość życia mieszkańców. Ponieważ obowiązujące prawo 
daje w tym zakresie zarówno mieszkańcom jak i samorządowym organom 
stanowiącym i wykonawczym gmin różnorodne narzędzia, wykorzystujemy te, które 
w naszej ocenie, popartej doświadczeniem i dobrą praktyką, przynoszą najlepsze 
efekty”. 

(dowód: akta kontroli str.8-9, 220-270,286) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieokreśleniu przez Radę Gminy trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej, do czego zobowiązuje art. 19c ust. 1 udpp .   

Wójt wyjaśnił, że „Przepis ten w obowiązującym brzmieniu, stanowił zarówno dla 
Rady Gminy, jak i Wójta Gminy Kościan, przepis o charakterze informacyjnym, z 
którego wywodzi się, że adresaci tychże norm mają obowiązek ich przestrzegania, 
jednakże bez wskazania konkretnego  terminu zastosowania ich w działalności 
gminy. Ponieważ ustawodawca nie wskazał terminu, do którego organy stanowiące 
miałyby podejmować uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, uznano, iż 
zarówno wprowadzenie w życie takiego trybu aktywizacji lokalnej , a także  jego 
termin, pozostawione zostało do decyzji organu stanowiącego. Jego wprowadzenie 

miałoby miejsce wtedy, gdy stosowane w Gminie Kościan formy współpracy ze 
społecznością lokalną okazałyby się niewystarczające, a mieszkańcy zgłaszaliby 
potrzebę realizacji zadań gminy w formach określonych w art. 19 b i następnych w/w 
ustawy. Ponieważ nie zaistniały ku temu żadne uzasadnione przesłanki, Rada 
Gminy Kościan nie podjęła uchwały w zakresie określonym w art. 19 c”. 

  (dowód: akta kontroli str.273-274) 

NIK nie podziela stanowiska wyrażonego w złożonych wyjaśnieniach, iż 
wprowadzenie inicjatywy lokalnej powinno mieć miejsce wtedy, gdy stosowane 
formy współpracy ze społecznością lokalną okazałyby się niewystarczające, a 
mieszkańcy zgłaszaliby potrzebę realizacji zadań gminy w formie inicjatywy lokalnej. 

Zdaniem NIK, pomimo że ustawodawca nie określił terminu przyjęcia uchwały o 
inicjatywie lokalnej, to należy zaznaczyć, że powinna być ona podjęta niezwłocznie 
po wejściu w życie nowelizacji udpp, czyli już w roku 2010. Należy podkreślić, że 
niepodjęcie stosowanej uchwały przez radę gminy, jak również brak 
rozpropagowania idei inicjatywy w gminie, ograniczyły możliwość składania 
wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej przez jej mieszkańców. Bez zapewnienia 
przez Gminę odpowiedniego wsparcia mieszkańców i organizacji zainteresowanych 
działaniem na rzecz swojej społeczności, np. w formie spotkań, warsztatów itp. 
inicjatywa lokalna nie będzie miała szans na realizację 

NIK nie oceniał warunków organizacyjno-prawnych i finansowych do zgłaszania i 
realizowania inicjatyw lokalnych ani ich realizacji i efektów rzeczowych, ze względu 
na brak realizacji  ściśle takich zadań, przewidzianych zakresem kontroli. 
W Gminie Kościan  prowadzona jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w 
oparciu o artykuły od 11 do 19 a udpp. Działalność ta ma szeroki zasięg i 
realizowana jest zgodnie z tymi przepisami określającymi  zasady organizowania, 
ogłaszania i rozliczania zadań publicznych, poprzez powierzanie ich realizacji 
organizacjom pozarządowym. 
Zdaniem NIK,  brak uchwały Rady Gminy Kościan, o której mowa w art. 19c ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także nieinformowanie 
mieszkańców o możliwości realizacji inicjatyw w takiej formie nie daje im  możliwości 
dodatkowej aktywności, o której mowa w Rozdziale 2a tej ustawy. Konsultacje 
poprzedzające podjęcie takiej uchwały stworzyłyby dodatkowe informacje 
o możliwościach realizacji przez mieszkańców wszystkich zadań publicznych w tej 
formie.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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 W ocenie NIK, w Gminie nie zapewniono warunków organizacyjno-prawnych do 
zgłaszania i realizowania zadań w formie inicjatywy lokalnej, o której mowa w 
Rozdziale 2a udpp.  Brak uchwały Rady Gminy określającej tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej uniemożliwiał realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
Katalog zadań, które mogą być realizowane w tym trybie, zgodnie z art. 19b ust. 1 
udpp jest bardzo szeroki i obejmuje również zadania publiczne z zakresu inwestycji, 
edukacji, oświaty i wychowania, porządku i bezpieczeństwa publicznego czy 
ochrony przyrody.  

III. 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 Kontroli4, wnosi o przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały 
określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli 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 uwagi i realizacji wniosku 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,    sierpnia 2018 r. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Jan Kołtun 

doradca prawny 
 
 

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

 

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

 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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Prawo zgłoszenia 
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Obowiązek 
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