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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/004 – Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica (dalej: „Gmina”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Łosoś, Burmistrz Łobżenicy (dalej: „Burmistrz”) 

 

Podstawa prawna art. 2 ust 2 ustawy o NIK 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura NIK w Poznaniu 

Kontroler Izabela Chlebowska-Gąszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LPO/90/2018 z dnia 21 maja 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-19) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działania Urzędu w zakresie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w latach 
2015-2018 (I półrocze)2. 
 
Gmina zapewniła odpowiednie warunki do zgłaszania i realizowania inicjatyw 
lokalnych. Podejmowała również działania informacyjne i promujące tę formę 
współpracy mieszkańców z samorządem oraz zapewniła wsparcie organizacyjne  
i finansowe. Jasno zostały określone kryteria oceny wniosków i zasady oceny 
celowości przedsięwzięcia, a wnioski o realizację zadań w formie inicjatywy lokalnej 
rozpatrywano przy uwzględnianiu ustalonych kryteriów. Zadania zostały 
zrealizowane w terminach i zakresach określonych w umowach zawartych w celu 
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, a uzyskane efekty były zgodne z celami 
założonymi we wnioskach i umowach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące  
w szczególności rozpatrywania wniosków miały charakter formalny i pozostawały 
bez wpływu na realizowanie merytorycznej części zadania. Ponadto NIK wskazuje, 
że w gminie wprawdzie przyjęta została uchwała określająca tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków dotyczące realizacji zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, to jednak część zapisów tam zawartych przekracza uprawnienia 

                                                      
1 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. 
2 Okres objęty kontrolą. 
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określone w art. 19b i 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie3.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.  Zgodnie z regulaminem organizacyjnym przyjętym 13 kwietnia 2015 r.4 
zadania prowadzenia spraw związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach 
inicjatywy lokalnej, jak również w zakresie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi przypisane zostały Referatowi Organizacji i Promocji. Wcześniej nie 
były one przypisane do żadnej komórki organizacyjnej Urzędu. Zgodnie  
z wyjaśnieniami Burmistrza, na początku obecnej kadencji, przystąpiono do prac 
nad zmianami organizacyjnymi oraz opracowano nowy regulamin dostosowany do 
aktualnie obowiązujących przepisów i warunków pracy jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 20-47, 487-492) 

Od 1 stycznia 2016 r. pracownikowi Urzędu wpisano do zakresu czynności zadania 
prowadzenia spraw związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach inicjatyw 
lokalnych, a uchwała z 28 marca 2013 r. w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej5 ogólnie określała, że nadzór nad 
realizacją tych zadań sprawuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. promocji.  

(dowód: akta kontroli str. 15-19, 487-492) 

1.2. Pracownicy zajmujący się w okresie objętym kontrolą inicjatywą lokalną nie 
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu inicjatywy lokalnej. Brali jednak udział  
w szkoleniach z zakresu zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowych i przekazywanych tym organizacjom dotacji. Pracownik Urzędu 
obecnie zajmujący się inicjatywami lokalnymi6, podnosząc wiedzę i kwalifikacje 
napisał pracę dyplomową pt.: „Prawne i ekonomiczne aspekty współpracy 
organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na 
przykładzie Gminy Łobżenica”, w której jeden z podrozdziałów – Gmina 
Łobżenica realizator dobrych praktyk współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, dotyczy inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Gminy. 

        (dowód: akta kontroli str. 487-530, 577-600) 

1.3. Informacje na temat możliwości współpracy w ramach inicjatywy lokalnej 
zamieszczane były na tablicach informacyjnych w Łobżenicy, sołectwach,  
w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 487-495) 

1.4. Rada Miejska w Łobżenicy 28 marca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie 
trybu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Określała ona tryb 
i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, składanych bezpośrednio przez mieszkańców gminy lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wskazane w załączniku do 

                                                      
3 Dz.U. z 2018 r., poz. 450 (dalej również „udpp”). 
4 W dniu 13.04.2015 r. podjęte zostało zarządzenie nr K/8/15 Burmistrza Łobżenicy w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.  
5 Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z 28.03.2013 r. w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
6 Podinspektor ds. sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi (dalej: „Podinspektor ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”).  
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uchwały kryteria oceny wniosków dotyczyły: obszaru wnioskowanych działań (od 1 
do 5 punktów), doświadczenia w realizacji zadań objętych wnioskiem (0-3), udziału 
finansowego wnioskodawcy w realizacji zadania (0-6), określonego i wycenionego 
udziału świadczeń rzeczowych wnioskodawcy w realizacji zadania (0-5), 
określonego i wycenionego wkładu własnego wnioskodawcy w formie pracy 
społecznej i wolontariatu (0-6), stanu przygotowania zadania (1-3) oraz 
wnioskowanych środków budżetowych (1-8). 

Załącznikami do uchwały ustanowiono: wzór wniosku, kryteria oceny, wzór umowy 
oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. W uchwale zawarto informacje o miejscu (sekretariat Urzędu) i terminie 
składania wniosku (do 30 września danego roku, z możliwością realizacji  
w następnym roku budżetowym). W uchwale (§1 pkt. 4) wskazano, że zobowiązanie 
wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach 
pieniężnych lub rzeczowych.                                 (dowód: akta kontroli str. 48-66) 

1.5. Pomimo tego, że organ stanowiący określił w drodze uchwały z 20 marca 
2011 r.7 szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, brak jest dokumentów wskazujących na przeprowadzenie 
konsultacji w zakresie uchwały w sprawie trybu realizacji zadania w ramach 
inicjatywy lokalnej, w sposób tam określony. Więcej informacji w tym zakresie 
zawarto w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. 

 (dowód: akta kontroli str. 487-530) 

Z protokołu z sesji Rady Miejskiej wynika jedynie, że w dniu 28 marca 2013 r. odbyła 
się debata w sprawie możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy 
lokalnej a do projektu uchwały w sprawie trybu realizacji zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzono kilka poprawek. 

(dowód: akta kontroli str. 487-530) 

1.6. Zgodnie z § 4 pkt. 1 uchwały z 28 marca 2013 r. w sprawie trybu realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzeń Burmistrza z lat 
2016-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej8, oceny kompletności wniosków dokonuje 
pracownik merytoryczny, w którego zakresie obowiązków są sprawy związane  
z przygotowaniem i nadzorem realizacji planowanego zadania, a ostateczna decyzja 
należy do Burmistrza Łobżenicy. Zarządzenia te określały również warunki realizacji 
i zawarcia umowy oraz sporządzania sprawozdań a także to, że otwarcia wniosków 
dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Łobżenicy w terminie 14 
dni po upływie terminu składania wniosków. Zarządzeniami Burmistrza9 powołana 
była w każdym roku komisja do rozpatrzenia ofert konkursowych. Pomimo tego, że 
Burmistrz powołał ww. komisje, w dokumentach brak było potwierdzenia faktu, że 
oferty były rozpatrywane komisyjnie (na formularzu z kryteriami ocen brak było 
podpisów lub był podpis wyłącznie jednego pracownika merytorycznego. Nie było 
również innych dokumentów np. protokołów w posiedzeń komisji). Więcej informacji 

                                                      
7 Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2011 r. szczegółowy sposób 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
8 Zarządzenie nr 0050.14.2015 z 29 lutego 2016 r., zarządzenie nr 0050.66.2016 z 8 lipca 2016 r. oraz rozdział 
„Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków”: w zarządzeniu nr 0050.18.2017 z 20 
lutego 2017 r.; w ogłoszeniu o naborze (do 30.09.2017 r.) wniosków z terminem realizacji w 2018 r. oraz w 
ogłoszeniu o naborze (do 13 kwietnia 2018 r.) wniosków z terminem realizacji w 2018 r.   
9 Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert konkursowych: nr W/6/2015 z 29 stycznia 2015 
r., nr 0050.27.2016 z 1 kwietnia 2016 r., nr 0050.75.2016 z 3 sierpnia 2016 r., nr 0050.29.2017 z 23 marca 2017 
r., nr 0050.2.2018 z 9 stycznia 2018 r., oraz zarządzenie nr 0050.36.2018 z 16 kwietnia 2018 r. 
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w tym zakresie zawarto w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” w części 2 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.                     (dowód: akta kontroli str. 48-66, 69-124) 

1.7. W rocznych programach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, 
uchwalonymi w terminie określonym w art 5a ust 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, znalazły się inicjatywy lokalne, jako forma współpracy 
organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 125-193) 

1.8. W latach 2015-2018 w budżecie gminy zabezpieczone były środki na 
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w formie rezerwy celowej, w kwotach 
odpowiednio 53.500 zł, 55.000 zł, 95.925 oraz 100.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 267-349) 

1.9. Władze gminy tworząc budżet upowszechniały założenia budżetu  
i informacje istotne dla mieszkańców w zakresie inicjatyw lokalnych poprzez m.in. 
publikowanie założeń i wytycznych do opracowania projektu budżetu na dany rok 
budżetowy na stronie BIP Urzędu. Zachęcały do zgłaszania pomysłów na 
spotkaniach z Burmistrzem, w prasie lokalnej, w sołectwach a także poprzez 
informacje umieszczane na tablicach informacyjnych oraz na portalu 
społecznościowym Facebook.                           (dowód: akta kontroli str. 487-530) 

1.10. Do gminy nie wpłynęły w okresie objętym kontrolą skargi dotyczące 
warunków realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 487-489, 496) 

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

1. W podjętej przez Radę Miejską uchwale w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej10, zawarto zapisy przekraczające 
uprawnienia określone w art. 19b i 19c ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. W uchwale tej w szczególności: 

 doprecyzowana została treść wniosku i jego poszczególne elementy, 
wskazując, że wniosek powinien zawierać m.in.: informację o grupie inicjatywnej, 
nazwę zadania wraz z opisem, opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji 
zadań, kalkulację przewidywanych kosztów, informację o partnerach biorących 
udział w realizacji zadania, informację o posiadanych zasobach kadrowych. 
Wskazane zostały również dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku11. 

Zdaniem NIK, dyspozycja zawarta przez ustawodawcę w art. 19c ust. 1 ww. ustawy 
dotyczy jedynie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku, a nie możliwości 
określania jego części składowych, czy też innych dokumentów składanych razem z 
nim. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 19b ust. 2 udpp, wniosek o realizację 
zadania publicznego stanowi wniosek w rozumieniu przepisów Kpa, które nie 
nakładają tak szerokich wymogów wskazanych w ww. uchwale. NIK wskazuje 
jednocześnie, że w zarządzeniach Burmistrza z lat 2016-201712 a także w 

                                                      
10 Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z 28.03.2013 r. w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
11 Statut, odpis z rejestru, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, oświadczenie o braku zaległości 
publicznoprawych lub – w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup 
mieszkańców – pisemnego oświadczenia wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w 
realizację przedsięwzięcia, o które wnioskowali ze wskazaniem osób które będą ich reprezentować. 
12 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej nr 0050.14.2016 z 29.02.2016; nr 0050.66.2016 z 8.07.2016 r. oraz nr 0050.18.2017 z 
20.02.2017 r. 

Ustalone 
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ogłoszeniach naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej z terminem realizacji w 
2018 r. wskazano, że wnioski złożone na innych drukach, niż określone w ww. 
uchwale lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Rada Miejska Gminy Łobżenica nałożyła na pracownika Urzędu oraz 
komórkę organizacyjną, różnego rodzaju obowiązki w części dotyczącej oceny 
kompletności wniosków (§ 4.1.13) oraz nadzoru nad realizacją zadania przez 
stanowisko ds. promocji w Urzędzie (§ 5.3.14), co nie mieści się w ramach 
kompetencji ustawowej oraz narusza art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym15. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem 
służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, a tym samym to w jego kompetencji leży zlecanie poszczególnym 
komórkom organizacyjnym oraz pracownikom Urzędu określonych zadań. 
 

 Określono dalsze etapy realizacji inicjatywy lokalnej (po dokonaniu oceny 
wniosku), poprzez wskazanie elementów umowy o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie posiada kompetencji do 
wprowadzenia przepisów odnoszących się do zawierania umów o realizację 
zadania. Uchwała, jako akt prawa miejscowego, może normować jedynie te sprawy, 
które zostały jej przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym. Akt 
prawa miejscowego nie może wykraczać poza zakres spraw określonych w 
upoważnieniu, nawet wtedy, gdyby służyło to wykonaniu ustawy i było uzasadnione 
względami słuszności, celowości gospodarczej czy społecznej. Przepis udzielający 
delegacji prawodawczej nie może być interpretowany w żadnym razie 
rozszerzająco.                                                       (dowód: akta kontroli str. 48-66) 

Burmistrz wyjaśnił, że Wojewoda Wielkopolski nie wydał rozstrzygnięcia 
nadzorczego w sprawie ww. uchwały, zatem nie było podstaw do stwierdzenia, że 
przekroczone zostały uprawnienia określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Niemniej jednak – wobec dużego zainteresowania 
mieszkańców inicjatywami lokalnymi, od kilku miesięcy trwają prace nad 
przygotowaniem nowego projektu uchwały, który przedłożony zostanie Radzie 
Miejskiej w sierpniu 2018 r.                                 (dowód: akta kontroli str. 601-606) 

2. W 2016 i 2017 r. decyzje o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie 
posiadały formy określonej zarządzeniami w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert16. Zgodnie z ww. zarządzeniami, decyzję o realizacji zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej po zapoznaniu się z opinią komisji rozstrzygającej 
podejmuje Burmistrz. Decyzja zostaje wydana w drodze zarządzenia.  

Burmistrz wyjaśnił, że brak podjęcia decyzji w formie zarządzenia spowodowane 
było przeoczeniem, niemniej jednak informacja podana została do publicznej 
wiadomości (strona BIP Urzędu Miejskiego, tablice ogłoszeń), a także 
wnioskodawcy pisemnie zostali poinformowani o wynikach konkursu ofert. W 2018 r. 

                                                      
13 Zgodnie z § 4.1 ww. uchwały: „Oceny kompletności wniosków dokonuje pracownik merytoryczny, w którego 

zakresie obowiązków są sprawy z przygotowaniem i nadzorem realizacji planowanego zadania oraz Dyrektor 
jednostki organizacyjnej gminy, w którego gestii leży przedmiotowa realizacja zadania, ostateczna decyzja 
uwzględnienia w projekcie budżetu należy do Burmistrza Łobżenicy.” 
14 Zgodnie z § 5.3 ww. uchwały: „Nadzór nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

sprawuje stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miejskim.” 
15 Dz.U. z 2018 r., poz. 994. 
16 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej nr 0050.14.2016 z 29.02.2016; nr 0050.66.2016 z 8.07.2016 r. oraz nr 0050.18.2017 z 
20.02.2017 r 



 

7 
 

dokonano zmiany ogłoszenia naboru wniosków oraz sposobu ogłoszenia ich 
wyników.                                               (dowód: akta kontroli str. 70-104, 487-495) 

 

NIK zwraca uwagę, iż pomimo tego, że organ stanowiący określił w drodze uchwały 
z 20 marca 2011 r.17 szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – brak jest 
dokumentów wskazujących na przeprowadzenie konsultacji uchwały w sprawie 
trybu realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, w sposób tam określony. 

Konsultacje, ogłaszane przez Burmistrza, przeprowadza się w celu poznania 
stanowiska organizacji pozarządowych w konsultowanej sprawie. Zgodnie z ww. 
uchwałą przeprowadza się je z wykorzystaniem co najmniej dwóch form: ankiety, 
otwartego spotkania, przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu, powołania zespołu 
opiniodawczo-konsultacyjnego oraz w inny dostępny sposób np. w formie 
elektronicznej. Przeprowadzenie poszczególnych etapów konsultacji wykonywany 
jest przez powołany zespół opiniodawczo-konsultacyjny, który sporządza protokół z 
jego przebiegu. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie posiada wiedzy czy ww. uchwała, była konsultowana18. 

(dowód: akta kontroli str. 487-493, 497-503) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Urzędu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do zgłaszania 
i realizowania inicjatyw lokalnych. 

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

2.1. W latach 2015-2018 (I półrocze) złożonych zostało 185 wniosków 
(odpowiednio w kolejnych latach: 48, 40, 36 i 61), z tego 150 wniosków zostało 
przyjętych do realizacji (38, 28, 35 i 49) a 35 odrzuconych (10, 12, 1 i 12).  

W szczególności dotyczyły one zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej (art. 19b ust 1 pkt 2 oraz art. 4 ust 1 pkt 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej (art. 19b ust 1 pkt 4 oraz art. 4 ust 1 pkt 17), a 
także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 19b ust 1 
pkt 2 oraz art. 4 ust 1 pkt 16 ww. ustawy).          (dowód: akta kontroli str. 359-377) 

Zrealizowane zadania to m.in. „Promujemy Gminę Łobżenica poprzez szycie strojów 
krajeńskich”, „Etiuda filmowa – Łobżenica w czterech porach roku”, „Krajeńskie 
przysmaki na każdy dzień – tradycje kulinarne regionu w przepisach Gminnej Rady 
Kobiet” (w ramach którego opracowano i wydrukowano książkę kulinarną), „Wydanie 
i promocja kalendarza artystycznego na 2018 r. – Łobżenica jakiej nie znacie” 
(mieszkanka Łobżenicy była autorem zdjęć i wierszy tam zamieszczonych), 
„Międzynarodowy konkurs gotowania Dzikie pola o złotą michę księdza Kajetana”, 

                                                      
17 Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2011 r. szczegółowy sposób 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

18 Uchwała przyjęta była podczas kadencji Burmistrza wcześniej urzędującego.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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„Motocykle są wszędzie – bezpiecznie z Krajna Motors Team”, „Krajka na Krajnie – 
stworzenie średniowiecznej sekcji rekonstrukcyjnej przy Towarzystwie Miłośników 
Łobżenicy”, „Ze stolicy Krajny do stolicy Niemiec / Litwy – Towarzystwo Śpiewacze 
Magnificat z Górki Klasztornej” oraz wiele zadań z zakresu promowania zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej.                      (dowód: akta kontroli str. 359-377) 

2.2.  W latach 2015-2018 (I półrocze) odrzuconych zostało 35 wniosków. NIK 
objęła kontrolą 16 zadań19 niezaakceptowanych do realizacji w okresie objętym 
kontrolą. Spośród nich, w 15 przypadkach pisma z uzasadnieniami odmowy, 
zawierały ogólne informacje, z których bezpośrednio nie wynikało, jakie były 
faktyczne powody ich odrzucenia lub jakie dokumenty (w 2015 r.) nie zostały 
załączone. Nie stwierdzono przypadków pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 390-407, 531-536, 577) 

2.3.  W okresie kontrolowanym spośród wszystkich 185 wniosków, 38 złożonych 
było przez mieszkańców gminy (grupy inicjatywne), a 147 za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.       (dowód: akta kontroli str. 359-377) 

2.4. Gmina organizowała konkursy na realizację zadania publicznego w formie 
inicjatywy lokalnej, które nie dotyczyły konkretnego przedsięwzięcia, lecz miały 
charakter ogólny. Podejmowane były również wspólne zadania. Zgodnie z 
wyjaśnieniami podinspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowym, 
przykładem może być zeszłoroczna Noc kupały, organizowana przez Gminne 
Centrum Kultury, właścicieli Półwyspu Sielanka oraz Stowarzyszenia Krajna Motors 
Team.                                                             (dowód: akta kontroli str. 531-576) 

2.5.  W toku kontroli NIK szczegółowym badaniem objęto 36 zrealizowanych 
zadań z zakresu inicjatyw lokalnych. Złożone wnioski rozpatrywane były na 
podstawie uchwały w sprawie trybu realizacji zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz 
ogłoszeń o naborze wniosków z terminem realizacji w 2018 r. Stwierdzone w trakcie 
kontroli NIK nieprawidłowości o charakterze formalnym opisane zostały w części 
„Ustalone nieprawidłowości”.                             (dowód: akta kontroli str. 378-389) 

2.6. Do gminy nie wpłynęły w okresie kontrolowanym skargi dotyczące sposobu 
rozpatrywania wniosków mieszkańców o realizację inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 487-489, 496) 

 

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

1. Spośród 36 wniosków objętych kontrolą:  

  w 12 przypadkach wnioski nie zostały podpisane lub zostały podpisane, 
lecz nie przez wszystkie osoby wskazane w KRS do reprezentowania podmiotu lub 
osoby, które nie zostały upoważnione ze strony wnioskodawcy (grupy inicjatywnej), 
w formie pisemnego oświadczenia wszystkich uczestników ze wskazaniem osób 
które będą ich reprezentować, 

  w 35 przypadkach nie zawierały dokumentów (wszystkich lub części 
dokumentów) określonych w  zarządzeniach, ogłoszeniach, a także w uchwale dot. 

                                                      
19 Po pięć zadań niezaakceptowanych do realizacji z każdego roku objętego kontrolą (2015, 2016 i 2018) oraz 
jedyne niezaakceptowane zadanie w 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

 



 

9 
 

inicjatyw lokalnych20 (statut, odpis z rejestru, pełnomocnictwo do składania 
oświadczeń woli, oświadczenie o braku zaległości publicznoprawych lub – w 
przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup 
mieszkańców – pisemnego oświadczenia wszystkich uczestników potwierdzające 
ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, o które wnioskowali ze 
wskazaniem osób które będą ich reprezentować), 

  w 19 przypadkach załączony dokument lub dokumenty nie były złożone w 
oryginale bądź w kserokopiach potwierdzonych na każdej stronie „za zgodność z 
oryginałem”, co było wymagane ww. uchwałą, zarządzeniami a także określonych w 
ogłoszeniach naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 359-389) 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjaśniła, że 
podejmowane były działania w celu uzupełnienia ww. braków formalnych, a ich mało 
skuteczne egzekwowanie wynikało m.in. z tego, że są oni w ciągłej współpracy na 
różnych płaszczyznach a część wnioskodawców co roku składa po kilka wniosków, 
dlatego traktowano je również, jako nieumyślne niedopatrzenie ze strony 
wnioskodawcy.                                                 (dowód: akta kontroli str. 578-588) 

2. W przypadku 16 zaakceptowanych wniosków (na 36 kontrolowanych) oraz 
12 (na 16) rozpatrzonych negatywnie, termin załatwienia sprawy (pisemnego 
zawiadomienia o sposobie jej załatwienia) przekraczał czas określony w ustawie  
z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego21, tj. miesiąc od 
wpływu wniosku do Urzędu (od 3 dni do ponad 5 miesięcy). Natomiast w jednym 
przypadku brak było dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca został 
zawiadomiony o sposobie załatwienia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 359-391) 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowym wyjaśniła, że  wynikało 
to z dużej liczby złożonych wniosków (w latach 2016-2017), konieczności rozłożenia 
prac komisji na etapy i wysłaniu ich dopiero po przeanalizowaniu wszystkich 
złożonych wniosków i przedłożeniu Burmistrzowi propozycji zaakceptowanych  
i odrzuconych wniosków. Ponadto w roku 2017 został ogłoszony nabór wniosków  
z terminem realizacji w 2018 r. Wnioskodawcy zostali poinformowani w ogłoszeniu, 
że rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie środków nastąpi po uchwaleniu budżetu 
Gminy Łobżenica na 2018 r.                             (dowód: akta kontroli str. 578-600) 

3. Spośród 16 kontrolowanych zadań, niezaakceptowanych do realizacji  
w okresie objętym kontrolą, w 15 przypadkach pisma z uzasadnieniami odmowy, 
zawierały wyłącznie ogólne informacje, z których bezpośrednio nie wynikało, jakie 
były faktyczne powody ich odrzucenia lub jakie dokumenty (w 2015 r.) nie zostały 
załączone, przy jednoczesnym braku wezwania do uzupełnienia braków (czy 
dokumenty wymagane zarządzeniem Burmistrza, np. statut, czy inne związane  
z inicjatywą lokalną).                                         (dowód: akta kontroli str. 390-407) 

Zgodnie z wyjaśnieniami podinspektora ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przyczyną odrzucenia w latach 2016-201822 były inne priorytety 
gminy w danym roku, a także możliwość realizacji niektórych zadań w ramach 

                                                      
20 Uchwała nr XXIX/196/13 z 28.03.2013 r. w sprawie trybu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej20 oraz zarządzenia Burmistrza Łobżenicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje 
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej nr 0050.14.2016 z 29.02.2016 r., nr 0050.66.2016 z 8.07.2016 
r., nr 0050.18.2017 z 20.02.2017 r., a także określonych w ogłoszeniach naboru wniosków w ramach 
inicjatywy lokalnej z terminem realizacji w 2018 r.  
21 Dz. U. 2017 r. poz. 1257 (dalej: „Kpa”). 
22 W 2015 r. uzasadnienia odmowy przygotowywał pracownik, przebywający – na dzień zakończenia kontroli 
NIK – na urlopie rodzicielskim. 
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funduszu sołeckiego. Ponadto, część wnioskodawców w ramach planowanych 
inicjatyw podejmowała próby wykorzystania środków finansowych celem 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb.               (dowód: akta kontroli str. 531-536) 
4. Pomimo tego, że Burmistrz powołał komisje do rozpatrywania ofert złożonych  
w zakresie inicjatywy lokalnej, w dokumentach brak było potwierdzenia faktu, że 
oferty były rozpatrywane komisyjnie. Formularze z kryteriami ocen w 2015 r. – nie 
zostały podpisane przez osoby oceniające wniosek (kwestionariusze nie posiadały 
żadnego podpisu), w 2016 r. kwestionariusz dotyczący jednego zadania, nie został 
oceniony (wypełniony) w zakresie części kryteriów, a w 2017 r. wszystkie 
kwestionariusze zostały podpisane wyłącznie przez jednego pracownika 
merytorycznego Urzędu.                                   (dowód: akta kontroli str. 378-389) 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjaśniła, że wnioski 
oceniane były przez powołaną komisję, w skład której wchodzili pracownicy Urzędu, 
jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Składała się co najmniej z 
trzech osób, które – zgodnie z wyjaśnieniami – wnikliwie oceniały składane wnioski, 
lecz nie podpisały się, co spowodowane było brakiem szczegółowych zapisów w 
tym zakresie w uregulowaniach wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 578-600) 

5. W 21 przypadkach (na 36) zaoferowany przez wnioskodawcę wkład własny 
(praca społeczna) nie był oszacowany (wyliczenie i sposób oszacowania), zarówno 
w złożonym wniosku jak również w formie innego udokumentowania23. 

Ponadto, Urząd nie dysponuje (w 25 przypadkach) dokumentami potwierdzającymi, 
że praca została wykonana na oczekiwanym poziomie, w ustalonym umową 
zakresie, przy określonym wkładzie własnym mieszkańców, tj. dowodami wykonania 
przez mieszkańców określonej w umowie pracy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 359-389) 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjaśniła, że z uwagi 
na brak jednoznacznej interpretacji przepisów prawa w tym zakresie, a także z 
uwagi na brak zapisu w uchwale Nr XXIX/196/13, nie wymagano oszacowania pracy 
społecznej, jako wkładu własnego, a także potwierdzenia dokumentami wkładu 
własnego. Jednak nawet bez szacowania pracy wolontariackiej, były widoczne 
efekty jej wykonania. Działania te niejednokrotnie wymagały dużo większego 
nakładu pracy społecznej niż wskazano we wnioskach.  

(dowód: akta kontroli str. 578-600) 

NIK zauważa, że inicjatywy lokalne były realizowane z dużym zaangażowaniem 
zarówno wnioskodawców, jak i lokalnej społeczności, a efekty działań 
prowadzonych w latach ubiegłych widoczne były w czasie przeprowadzania 
czynności kontrolnych. Jednak, mając na uwadze kryterium rzetelności, NIK 
wskazuje na potrzebę pełniejszego udokumentowania wykonania zawartych umów. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
rozpatrywanie wniosków o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej. Zdaniem 
NIK stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację i efekty 
wykonanych zadań. 

 

                                                      
23 Tylko w części spraw objętych kontrolą, wnioskodawca w III części wniosku „Kalkulacja przewidywanych 
kosztów realizacji zadania” przedstawił wyliczenie i sposób oszacowania pracy społecznej. 
 

Ocena cząstkowa 
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3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zrealizowanych inicjatyw 
lokalnych 

3.1. Wysokość wydatków gminy na realizację zadań w ramach inicjatywy 
lokalnej wyniosła 49.811,37 zł w 2015 r., 42.462,03 zł w 2016 r., 93.967,98 zł w 
2017 r. oraz 36.786,72 zł w I półroczu 2018 r., co stanowiło odpowiednio 0,17%, 
0,11%, 0,22% oraz 0,18% wydatków ogółem gminy w poszczególnych latach. 

(dowód: akta kontroli str. 408-447) 

3.2. Opiekunem inicjatywy lokalnej był pracownik Urzędu, który w zakresie 
czynności miał zadania prowadzenia spraw związanych z realizacją przedsięwzięć 
w ramach inicjatyw lokalnych.                 (dowód: akta kontroli str. 15-16, 487-530) 

3.3. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej w tym 
harmonogram i kosztorys opracowany był  - na etapie wniosku - wspólnie przez 
wnioskodawców i ww. pracownika Urzędu. W przypadku przyznania niższej kwoty 
niż wnioskowana, nie wymagano nowego harmonogramu, a informację dotyczącą 
terminu realizacji zadania oraz kosztorysu, tj. środków finansowych z budżetu oraz 
własnych wnioskodawcy, a także wolontariatu, określały zawarte umowy.   

(dowód: akta kontroli str. 578-600) 

3.4. Umowy objęte kontrolą (36) zawierane były od jednego do siedmiu dni po 
przekazaniu pisma o pozytywnym załatwieniu sprawy (28) a w ośmiu przypadkach – 
w tym samym dniu.                                            (dowód: akta kontroli str. 378-389) 

3.5. Umowy o realizacje inicjatyw lokalnych, poza wskazaniem terminu oraz 
wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, określały również możliwość 
przeprowadzenia kontroli w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu,  
a także obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 
dni od dnia zakończenia realizacji zadania.               (dowód: akta kontroli str. 60-62) 

3.6. Oprócz wsparcia finansowego, mieszkańcy mogli korzystać z rzeczy 
stanowiących własność gminy, które były niezbędne do wykonania inicjatywy 
lokalnej, np. w inicjatywie „Wędkuj razem z Łobżenicą”, osoby zainteresowane 
wędkarstwem, korzystały z obiektu mienia gminnego czy w inicjatywach  
o charakterze sportowym wykorzystywana była infrastruktura sportowa. 

(dowód: akta kontroli str. 543-576, 591) 

3.7.  Wszelkie zgłaszane utrudnienia w realizacji umów, zgodnie z wyjaśnieniami 
podinspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, były szczegółowo 
omawiane w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Efektem podejmowanych 
działań były zrealizowane zadania, a także duża liczba składanych wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 578-600) 

3.8. Biorąc pod uwagę małą społeczność oraz rodzaj realizowanych zadań 
kontrola i monitoring zadań w ramach inicjatyw lokalnych odbywały się przede 
wszystkim poprzez bieżące uczestnictwo w tych zadaniach i możliwość 
natychmiastowej reakcji Burmistrza lub podinspektora ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Były również zadania (np. „Dzień korbola”), gdzie  
przeprowadzono kontrolę prac zgłoszonych przez wykonawcę, co zostało 
potwierdzone protokołem odbioru robót.            (dowód: akta kontroli str. 531-537) 

Opis stanu 
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3.9. Działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej nie były przedmiotem 
audytu wewnętrznego, który prowadzony jest w Urzędzie od 2 stycznia 2018 r. 
Działania te były natomiast przedmiotem kontroli zarządczej w 2017 r., w zakresie 
oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego przez dwie organizacje 
pozarządowe. W wyniku tej kontroli przedstawiono dwa wnioski pokontrolne 
dotyczące: uaktualnienia procedur wewnętrznych w zakresie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
a także przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.     (dowód: akta kontroli str. 448-486) 

Audyt wewnętrzny nie był prowadzony w Gminie Łobżenica w 2017 r., pomimo 
obowiązku wynikającego z art. 274 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych24, zgodnie z którym audyt wewnętrzny prowadzi się, jeżeli 
ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i 
przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. 
Zgodnie z uchwałą budżetową25 z 30 grudnia 2016 r., ustalona została na 2017 r. 
łączna kwota wydatków budżetu w wysokości 40.447,2 tys. zł, zatem obowiązek 
prowadzenia audytu wewnętrznego istniał już rok wcześniej, niż faktycznie 
rozpoczęto jego prowadzenie (umowa o świadczenie usługi audytu wewnętrznego 
zawarta została od 2 stycznia 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 471-486) 
Burmistrz wyjaśnił, że planowane wydatki w latach 2014-2016 nie przekraczały 
kwoty 40.000 tys. zł do momentu wprowadzenia ustawy o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+). Ustawa ta spowodowała wzrost 
zarówno dochodów budżetowych, jak również wydatków. Występowały liczne, 
zróżnicowane stanowiska co do ujmowania tej dotacji, która wynosiła ponad 8 mln 
zł. W wyjaśnieniach podano ponadto, że gmina ma zawartą umowę o świadczenie 
usług w zakresie kontroli zarządczej i prowadzone były rozmowy z usługodawcą  
o możliwości przeprowadzenia audytu wewnętrznego za 2017 r. lecz z uwagi na to, 
że kontrole winny być obiektywne postanowiono, że będą to wykonywać dwie 
niezależne osoby. Z uwagi na powyższe zawarcie przedmiotowej umowy, zgodnie  
z wyjaśnieniami, przeciągnęło się w czasie i została ona zawarta 2 stycznia br., 
obejmująca cały 2017 r.                                    (dowód: akta kontroli str. 610-612) 

3.10. W realizowanych zadaniach osiągnięto oczekiwane rezultaty w zakresie 
upowszechniania tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury. Zrealizowany został m.in. film promujący Łobżenicę „Etiuda 
filmowa – Łobżenica w czterech porach roku”, wydany został kalendarz kulinarny  
i książka kucharska z potrawami kajeńskimi a także kalendarz artystyczny 
„Łobżenica jakiej nie znacie”, rozpowszechniana była przez Towarzystwo 
Śpiewacze Magnificat muzyka chóralna. Łobżenica była przedstawiona w cyklu 
„Twoje Miasto w Faktach RMF FM” a wraz z nią inicjatywy lokalne realizowane m.in. 
przez sekcję średniowieczną przy Towarzystwie Miłośników Łobżenicy, 
Stowarzyszenie Krajna Motors Team, Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Koło 
Pszczelarzy czy Zespół Ludowy Błękit Krajny. 

(dowód: akta kontroli str. 543-576) 

                                                      
24 Dz.U. z 2017 r., poz. 2077. 
25 Uchwała nr XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2017 r. 



 

13 
 

3.11. Wspólne działania promocyjne znalazły swoje odzwierciedlenie poprzez 
liczne publikacje (kalendarz, książka kucharska, przewodniki, foldery) oraz artykuły 
w prasie lokalnej (m.in. Panorama Łobżenicy) oraz nagłośnienie w mediach 
(przyjazd radia RMF FM), a także w mediach społecznościowych (Facebook Gminy 
Łobżenica, Facebook Kocham Łobżenicę).                                

(dowód: akta kontroli str. 531-576) 

3.12. Wysokość wydatków gminy na realizacje wszystkich zadań w ramach 
współpracy z mieszkańcami (tj. inicjatywa lokalna, budżet sołecki, oraz wydatki na 
zadania zrealizowane w innych formach współpracy) wyniosła 1.223.416,4 zł w 
2015 r., 1.657.299,45 zł w 2016 r., 1.637.703,86 zł w 2017 r. oraz 608.328,89 zł w I 
półroczu 2018 r.: 

 wysokość wydatków na zadania zrealizowane w formie inicjatyw lokalnej 
opisane zostały w punkcie 3.1. wystąpienia pokontrolnego; 

 wydatki w ramach budżetu sołeckiego wyniosły 304.515,85 zł w 2015 r., 
323.819,96 zł w 2016 r. oraz 334,200,92 zł w 2017 r., oraz 76.117,17 zł w I półroczu 
2018 r., co stanowiło odpowiednio 1,07%, 0,87%, 0,78% oraz 0,37% wydatków 
ogółem w poszczególnych latach; 

 wydatki na zadania zrealizowane w innych formach współpracy wyniosły: 
869.089,18 zł w 2015 r., 1.291.017,46 zł w 2016 r., 1.209.534,96 zł w 2017 r., oraz 
495.425,00 zł w I półroczu 2018 r., co stanowiło odpowiednio 3,04%, 3,48%, 2,84% 
oraz 2,39% wydatków ogółem w poszczególnych latach. 

(dowód: akta kontroli str. 408-447) 

3.13. Do gminy nie wpłynęły w okresie objętym kontrolą skargi dotyczące 
sposobu realizacji inicjatyw lokalnych.        (dowód: akta kontroli str. 487-489, 496) 

 

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

1. W sprawozdaniach z realizacji programu współpracy gminy Łobżenica z 
organizacjami pozarządowymi w roku 2015, 2016 i 2017 zawarte były dane, które 
były niezgodne z dokumentami źródłowymi. Różnice dotyczyły (1) w sprawozdaniu 
za 2015 r.: liczby odrzuconych wniosków w ramach inicjatyw lokalnych, (2) 2016 r.:  
wysokości zaplanowanych w budżecie gminy środków na zadania w ramach 
inicjatyw lokalnych (w sprawozdaniu zawyżono o 17,8 tys. zł) oraz kwoty 
wydatkowanej w 2016 r. na ten cel (zaniżono o 1,4 tys. zł) oraz (3) 2017 r.: kwoty 
wydatkowanej w 2017 r. na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych 
(zawyżono o 0,4 tys. zł). Zgodnie z wyjaśnieniami podinspektora ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, wynikało to z omyłki. 

(dowód: akta kontroli str. 194-266, 408-436, 531-536) 
 

2. Sprawozdania z realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej zawierały 
niepełne lub niespójne dane lub nie były terminowo przekazane przez realizatorów 
inicjatyw lokalnych do Urzędu. W szczególności: nie była wykazana praca 
społeczna, która wskazana była w zawartej umowie lub nie rozliczono kosztów 
(część sprawozdania nie została wypełniona), a także wkład własny był niższy niż 
określony w umowie, ponadto w dwóch przypadkach sprawozdania nie zostały 
podpisane przez jedną z osób, które wyznaczone zostały do reprezentowania 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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podmiotu26, a także termin sporządzenia sprawozdania, który wynosił 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania, w 5 sprawach przekroczony został odpowiednio  
o ponad 1, 2, 2 i 6 miesięcy, a w jednym przypadku o 1 dzień. 

(dowód: akta kontroli str. 378-389) 
Zgodnie z wyjaśnieniami podinspektora ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, wynikało to z omyłek, w związku z którymi, podejmowane były 
działania przypominające.                                (dowód: akta kontroli str. 578-600) 
 

3. W 20 umowach z 36 objętych kontrolą nie zostały podpisane przez osoby 

upoważnione, tj.: zostały podpisane, lecz nie przez wszystkie osoby wskazane  

w KRS do reprezentowania podmiotu lub przez osoby, które nie zostały 

upoważnione ze strony wnioskodawcy (grupy inicjatywnej)27. Zdaniem NIK były to 

działania nierzetelne.                                              (dowód: akta kontroli str. 378-389) 

Burmistrz wyjaśnił, że brak części podpisów osób wskazanych w KRS wynika  
z niedopatrzenia, natomiast umowy dotyczące zadań realizowanych przez grupy 
inicjatywne podpisywane były przez osoby wskazane we wniosku, jako osoby 
upoważnione do podpisywania.                         (dowód: akta kontroli str. 601-606) 

NIK zauważa jednak, że w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów 
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców, wniosek wskazujący osobę 
upoważnioną, podpisywany był właśnie przez tą osobę, przy jednoczesnym braku – 
określonego w uregulowania  wewnętrznych28 - pisemnego oświadczenia wszystkich 
uczestników potwierdzającego ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia,  
o które wnioskują, wskazującego osoby, które będą ich reprezentować (było 
wyłącznie oświadczenie/wykaz uczestników wchodzących w skład grupy 
inicjatywnej). 
 
We wszystkich objętych kontrolą umowach dotyczących realizacji w latach 2015-
2018 (I półrocze) zadań w ramach inicjatywy lokalnej, nie zawarto - w celu 
zabezpieczenia interesów Gminy - klauzul dotyczących konsekwencji niedopełnienia 
warunków umowy.                                                   (dowód: akta kontroli str. 60-62) 

Burmistrz wyjaśnił, że wynika to z aktualnie obowiązującego wzoru umowy 
wprowadzonego uchwałą w sprawie trybu realizacji zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej.                                               (dowód: akta kontroli str. 601-606) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność gminy w zakresie realizacji zadań w formie inicjatyw lokalnych, objętych 
kontrolą NIK. Zdaniem NIK stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na 
realizację ww. zadań. 

                                                      
26 W jednym przypadku dwie osoby zostały wyznaczone do reprezentowania, w drugim przypadku – trzy. 
27 W przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców brak było 
pisemnego oświadczenia wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację 
przedsięwzięcia, o które wnioskują ze wskazaniem osób, które będą ich reprezentować. 
28 określonego w wymaganych uchwałą nr XXIX/196/13 z 28.03.2013 r. w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej nr 0050.14.2016 z 
29.02.2016 r., nr 0050.66.2016 z 8.07.2016 r., nr 0050.18.2017 z 20.02.2017 r., a także określonych w 
ogłoszeniach naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej z terminem realizacji w 2018 r 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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VI. Uwagi i 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 Kontroli29, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu zmiany uchwały w sprawie trybu realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z delegacją ustawową; 

2) zwiększenie nadzoru w zakresie formalnej oceny składanych wniosków  
i realizacji umów. 

VII. 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 wniosków pokontrolnych 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 24 lipca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Izabela Chlebowska-Gąszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

  

 
 

  

 

 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
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