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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/024 – Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Ryszard Lutyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/86/2017 z 26 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka1, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka2 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
utrzymanie w latach 2013-20174 kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. 

Obiekty zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”5. Ich stan techniczny oraz estetyka były na dobrym poziomie. Kompleks boisk 
sportowych był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym 
regulaminem. Gmina Nowa Wieś Wielka6 zatrudniała wykwalifikowanych 
i aktywnych animatorów, a prowadzone przez nich zajęcia były różnorodne 
i skierowane do szerokiego grona odbiorców.  

Gmina prawidłowo planowała i wydatkowała środki finansowe wystarczające na 
bieżące utrzymanie zespołu boisk „Orlik 2012”, w tym na wynagrodzenia 
animatorów sportowych, a od 2016 r. przekazywała je Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Nowej Wsi Wielkiej7 sprawującemu funkcję gospodarza kompleksu boisk. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

– nieprzeprowadzania corocznych okresowych kontroli stanu technicznego 
kompleksu boisk „Orlik 2012” wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8, od przekazania kompleksu do użytkowania 
w 2011 r. do czasu rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK (28 czerwca 2017 r.)9;  

– wykonania w kwietniu 2016 r. niepełnego zakresu kontroli okresowej (przegląd  
5-letni), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego; 

– braku realizacji trzech z siedmiu uwag i zaleceń z kontroli okresowej obiektu 
przeprowadzonej w kwietniu 2016 r. przez ponad rok, do czasu kolejnej kontroli 
stanu technicznego obiektu, tj. do 20 lipca 2017 r. Zalecenia te wykonano 
w czasie trwania kontroli NIK; 

                                                      
1 Dalej „Urząd”. 
2 Dalej: „Wójt”, zajmujący to stanowisko od 4 grudnia 2006 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
4 Do czasu zakończenia kontroli, tj. 8 września 2017 r. 
5 Dalej również: „Program”. 
6 Dalej również: „Gmina”. 
7 Dalej „GOK”. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
9 Za wyjątkiem roku 2016, w którym przeprowadzono kontrolę okresową 5-letnią. 
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– braku formalno-prawnego uregulowania i umocowania zarządcy kompleksu boisk 
„Orlik 2012”. Niektóre zadania zarządcy obiektu wykonywał od 2014 r. Gminny 
Ośrodek Kultury, bez formalnego przekazania tych zadań, określenia 
wzajemnych obowiązków między właścicielem a zarządcą obiektu oraz protokołu 
przekazania obiektu z uwzględnieniem jego stanu. Uzupełnień tych dokonano 
w trakcie niniejszej kontroli NIK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach Programu  

1. Na terenie Gminy w latach 2013-2017 funkcjonował jeden kompleks boisk 
sportowych „Orlik 2012”, wybudowany w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Kompleks mieścił się w Nowej Wsi Wielkiej Aleja Pokoju 1a. Zgodnie 
z postanowieniami Programu obiekt zlokalizowano w miejscu dobrze 
skomunikowanym, bezpiecznym oraz wyposażonym w niezbędną infrastrukturę. 
Kompleks boisk zlokalizowany został obok istniejącego już boiska piłkarskiego 
Klubu Sportowego GLKS „Burza”, w pobliżu (ok. 400 m) dwóch szkół gminnych, 
tj. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego znajdujących się przy ul. Ogrodowej nr 1. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-245; 324-342)  
2. Wybór wykonawcy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” nastąpił w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. W umowie z 14 czerwca 2011 r. zawartej z wykonawcą 
określono termin zakończenia robót na cztery miesiące od dnia przekazania placu 
budowy (21 czerwca 2011 r.). W umowie określono m.in. obowiązki wykonawcy, 
jego wynagrodzenie, planowane odbiory robót, kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, kary umowne, warunki gwarancji i rękojmi. Prace budowlane 
prowadzono na podstawie typowego projektu architektoniczno-budowlanego 
kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”10, zaadaptowanego do uwarunkowań 
Gminy Nowa Wieś Wielka. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-111)  

3. Prace budowlane zakończono terminowo. Odbiór techniczny kompleksu boisk 
„Orlik 2012" nastąpił protokołem z 20 października 2011 r. Roboty odebrano bez 
uwag. Zakres rzeczowy inwestycji był zgodny z założeniami Programu i obejmował: 

– boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry: 26 m x 56 m) 
o nawierzchni sztucznej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 
4 m wraz z piłkochwytami o wysokości min. 6 m; 

– boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (pole do gry: 15,1 m x 
28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do koszykówki i piłki 
siatkowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m;  

– zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo-
sportowego, szatnie, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza 
obiektu i trenera środowiskowego; 

– oświetlenie kompleksu boisk składające się z 10 słupów oświetleniowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-245; 324-342)  

4. Zaplecze sanitarno-szatniowe kompleksu boisk „Orlik 2012” dostosowano do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na 

                                                      
10 Opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.orlik2012.pl. 
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wózkach inwalidzkich. Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, 
że spełnione zostały warunki określone w § 86 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie11. W zapleczu sanitarno-szatniowym 
jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zostało 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez:  

1)  zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach, co najmniej 1,5 x 1,5 m; 

2)  zastosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progów; 

3)  zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustępowej i umywalki; 
istniejące w zespole szatni dwa natryski także nie posiadały progów i umożliwiały 
korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne; 

4)  zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-
sanitarnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-245; 324-342)  

5. Pozwolenie na użytkowanie kompleksu boisk „Orlik 2012” otrzymano od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy decyzją 
z 31 października 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 112-113)  

6. W umowie zawartej przez Urząd z wykonawcą kompleksu boisk „Orlik 2012” 
zabezpieczono zgodny z założeniami Programu okres gwarancji i rękojmi, tj. 60 
miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego dla całego obiektu. Dotyczyło to 
wykonanych robót (materiałów i robocizny) oraz nawierzchni syntetycznych 
i granulatu użytego do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy. Od dnia oddania 
kompleksu boisk „Orlik 2012” do eksploatacji, w tym także w badanym okresie, nie 
zachodziła potrzeba korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Okres 
gwarancji i rękojmi minął w październiku 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-78; 318-320)   

7. Przeprowadzone 29 sierpnia 2017 r. oględziny kompleksu boisk „Orlik 2012” 
wykazały m.in., że:  

– wszystkie elementy Orlika były zgodne z założeniami Programu oraz umożliwiały 
prawidłowe użytkowanie kompleksu boisk; 

– kompleks boisk sportowych był ogólnodostępny i udostępniany nieodpłatnie; 

– regulamin obiektu12 umieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu widocznym; 
określał m.in. godziny otwarcia, zasady korzystania z obiektu, wymogi, co do 
obuwia oraz odpowiedzialność w przypadku naruszenia regulaminu; 

– stan techniczny obiektu był dobry i nadawał się on do użytku; na właściwym 
poziomie utrzymywano czystość oraz estetykę kompleksu boisk; nawierzchnie 
boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego były w należytym stanie; teren wokół 
kompleksu boisk był wykoszony, czysty i uporządkowany; 

– pomieszczenia sanitarno-szatniowe były czyste, armatura i wyposażenie 
kompletne i sprawne oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obiekt nadawał się do eksploatacji, pomimo wystąpienia kilku wad i uchybień, 
polegających m.in. na: nie w pełni kompletnym oświetleniu Orlika (niesprawne trzy 

                                                      
11 Dz. U z 2015 r. poz. 1422. 
12 Wprowadzony zarządzeniem nr 14/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z 28 marca 2012 r.    
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z 24 reflektorów), braku aktualnego przeglądu dwóch gaśnic w zapleczu sanitarno-
szatniowym, niewielkich uszkodzeń siatki ogrodzenia zewnętrznego. Usterki te 
usunięto w dniu oględzin. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-245; 324-342)  

8. Gmina wywiązywała się z zobowiązań wynikających z umów na dofinansowanie 
zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki13 oraz Marszałkiem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Terminowo rozliczono wykorzystanie otrzymanych środków 
finansowych. Umowa z Marszałkiem nie nakładała na Gminę dodatkowych 
obowiązków po przekazaniu zadania do eksploatacji14. Natomiast w umowie z MSiT 
Gmina zobowiązała się m.in. do: 

 utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012” na właściwym poziomie technicznym  
i zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych przez okres nie 
krótszy niż 10 lat; 

 bezpłatnego udostępniania obiektu i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem;  

 zatrudnienia trenera środowiskowego na okres nie krótszy niż 10 lat.  

 (dowód: akta kontroli str. 120-139; 237-245; 324-342) 

9. W Urzędzie przechowywano dokumenty oraz opracowania projektowe 
i dokumenty techniczne projektowanych i wykonanych robót budowlanych, czym 
spełniono wymogi art. 63 ust. 1 Prawa budowalnego. W dniu 20 kwietnia 2016 r. 
przeprowadzono kontrolę okresową (wymaganą, co najmniej raz na 5 lat) 
kompleksu boisk „Orlik 2012”, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i 
przydatności do użytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia obiektu 
budowlanego.  

 (dowód: akta kontroli str. 21-113; 140-158; 324-342)  

10. Jak poinformował Sławomir Silecki - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa 
i Infrastruktury Komunalnej Urzędu15, pierwotnie założoną książkę obiektu 
budowlanego, o której mowa w art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego – stanowiącą 
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań  
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy – zagubiono. W kwietniu  
2016 r. założono nową książkę obiektu.  

(dowód: akta kontroli str. 318-320) 

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

1) Do rozpoczęcia kontroli NIK16 nie przeprowadzano corocznych okresowych 
kontroli stanu technicznego kompleksu boisk „Orlik 2012”, wynikających z art. 62 
ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Od momentu przekazania kompleksu boisk 
„Orlik 2012” do użytkowania w październiku 2011 r. nie wykonano corocznych 
kontroli w latach 2012-201517. Dopiero w trakcie kontroli NIK przeprowadzono 
ww. kontrolę 20 lipca 2017 r. 

2) W ramach kontroli okresowej (przegląd 5-letni) w 2016 r. nie objęto badaniem 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

                                                      
13 Dalej: „MSiT”. 
14 Nakazano jedynie umieszczenie na okres 5 lat tablicy informacyjno-pamiątkowej o źródłach finansowania obiektu, co wykonano. 
15 Dalej „RBI”. 
16 tj. do 28 czerwca 2017 r. 
17 W 2016 r. przeprowadzono kontrolę obiektu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego. 
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przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pełny zakres tej kontroli wynikał 
z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

3) Trzech z siedmiu uwag i zaleceń z dokonanej w kwietniu 2016 r. kontroli 
okresowej obiektu (co najmniej raz na 5 lat), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 
Prawa budowlanego, nie wykonano do czasu kolejnej kontroli tego obiektu 
(rocznej – w trybie art. 62. ust. 1 pkt 1 Prawa budowalnego) przeprowadzonej 
w lipcu 2017 r. Dotyczyło to: naprawy lub wymiany bramek małych na boisku 
piłkarskim, naprawy uszkodzonych powłok lakierniczych na elementach 
ogrodzenia i naprawy uszkodzonego murku przy schodach wejściowych. 
Zalecenia te wykonano w trakcie kontroli NIK.  

Oględziny przeprowadzone przez NIK 29 sierpnia 2017 r. wykazały inne usterki, 
m.in. niesprawne trzy z 24 reflektorów, brak aktualnego przeglądu dwóch gaśnic 
w zapleczu sanitarno-szatniowym i niewielkie uszkodzenia siatki ogrodzenia 
zewnętrznego. Usterki usunięto w dniu oględzin.  

4) Nie dopełniono formalno-prawnych obowiązków uregulowania i umocowania 
zarządcy obiektu – kompleksu boisk „Orlik 2012”. Niektóre zadania zarządcy 
kompleksu boisk „Orlik 2012” wykonywał od 2014 r. GOK, wykorzystujący ten 
obiekt w działalności sportowo-kulturalnej, pełniący jednocześnie funkcję 
„Gospodarza obiektu”. W Urzędzie nie określono wzajemnych obowiązków 
między właścicielem a GOK oraz nie sporządzono protokołu przekazania obiektu 
z uwzględnieniem jego stanu, nie posiadano podstawy prawnej tego działania18. 
Uzupełnień tych dokonano dopiero w czasie trwania niniejszej kontroli 
zarządzeniem nr 68/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z 10 sierpnia 2017 r.    

 (dowód: akta kontroli str. 140-158; 226-245; 324-342)  

5) Książkę obiektu budowlanego – kompleksu boisk prowadzono niezgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego19. W szczególności nie zawierała ona danych osoby 
upoważnionej do dokonywania wpisów, zarządcy obiektu i nie dołączono do niej 
m.in. dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, wykazu opracowań 
technicznych dotyczących obiektu, pozwolenia na budowę i pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, pomimo że dokumenty te posiadano w Urzędzie. Książka 
nie była zabezpieczona przed usunięciem lub wymianą stron, do czego 
zobowiązywał § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Uzupełnień dokonano w trakcie 
niniejszej kontroli.  

Z wyjaśnień w sprawie przyczyn powstania powyższych nieprawidłowości złożonych 
przez Wojciecha Oskwarka – Wójta Gminy, Włodzimierza Tomczaka – Dyrektora 
GOK oraz Sławomira Sileckiego – kierownika „RBI” Urzędu, wynikało m.in., że:  

– dyrektor GOK wykonywał niektóre zadania zarządcy kompleksu boisk „Orlik 
2012” w trybie roboczych uzgodnień z Wójtem i pracownikami Urzędu, 

– główną przyczyną powstania pozostałych nieprawidłowości był „nawał prac 
spoczywających” na „RBI” w związku z trudnościami w znalezieniu kandydata 
spełniającego odpowiednie warunki w celu wzmocnienia składu osobowego tej 
komórki, wobec czego działania referatu skupiły się na zapewnieniu 
prawidłowego funkcjonowania, konserwacjach i usuwaniu występujących usterek 
lub awarii w nadzorowanych obiektach gminnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 207; 318-320; 322-323) 

                                                      
18 Posługiwano się uchwałą nr XXXV/331/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu 
GOK, która uprawniała GOK do wykorzystywania w swojej działalności m.in. kompleksu boisk „Orlik 2012". 
19 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, dalej: „rozporządzenie w sprawie książki obiektu”. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że kompleks boisk wybudowano zgodnie 
z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekty „Orlika 2012” były 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz nie zagrażały zdrowiu i życiu 
użytkowników. Stan ten pozwalał na bieżące wykorzystywanie ich zgodnie 
z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. Jako nieprawidłowe NIK 
oceniła w szczególności nieprzeprowadzanie regularnych corocznych okresowych 
kontroli stanu technicznego obiektu oraz niepełny zakres kontroli okresowej 5-letniej, 
jak również niewykonanie – przez ponad rok od ich stwierdzenia – trzech z siedmiu 
zaleceń uznanych jako usterki pilne do usunięcia w wyniku kontroli okresowej 
kompleksu boisk.  

2. Zatrudnianie animatorów organizujących zajęcia 
sportowe na obiektach wybudowanych w ramach Programu 

1. W badanym okresie w Gminie zatrudniano jednego animatora organizującego 
zajęcia sportowe na kompleksie boisk „Orlik 2012”. W latach 2012-2015 animatorów 
zatrudniał Urząd, a w latach 2016-2017 (do zakończenia kontroli NIK) GOK. Funkcję 
tę w badanym okresie sprawowało sześć osób; początkowo nauczyciele 
wychowania fizycznego (dodatkowo zaangażowani w prowadzenie dziecięco-
młodzieżowych drużyn piłkarskich), a następnie animator zatrudniony w wyniku 
naboru ogłoszonego na stronie BIP Urzędu. W GOK kontynuowano zatrudnienie 
osób z naboru. Zatrudniono także osobę poprzez Powiatowy Urząd Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16; 19-20; 264; 294-295)  

Z wyjaśnienia Sekretarza Gminy wynikało m.in., że:  

– na samorząd spadły poważne kłopoty związane z pozyskaniem osób chętnych 
do podjęcia się tych obowiązków; oferta pracy – kierowana powszechnie, jak i do 
potencjalnie zainteresowanego środowiska – spotykała się z bardzo niskim 
zainteresowaniem ze względu na proponowane stawki wynagrodzenia, liczbę 
godzin pracy oraz wykonywanie jej bez przerw (boiska funkcjonują codziennie, 
często intensywniej w weekendy i inne dni wolne od pracy); 

– w Gminie pierwszymi animatorami zostali nauczyciele wychowania fizycznego, 
którzy dodatkowo byli zaangażowani w prowadzenie dziecięco-młodzieżowych 
drużyn piłkarskich; po zakończeniu pierwszego cyklu funkcjonowania Orlika nie 
byli zainteresowani dalszą pracą; nie chcieli podjąć jej inni nauczyciele, 
nauczyciele emeryci oraz nauczyciele szukający pracy; również inne osoby 
posiadające uprawnienia do jej wykonywania nie wykazywały zainteresowania; 

– w wyniku zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, którymi objęto środowisko 
trenerów i działaczy sportowych, pozyskano osobę, która zdecydowała się 
animować funkcjonowanie obiektu i funkcję tę pełniła przez kilka sezonów; 

– z jednej strony kompleks z animatorem jest rozwiązaniem pożądanym 
i z pewnością wnosi wiele dobrego w proces krzewienia kultury fizycznej 
i aktywnego spędzania wolnego czasu, z drugiej jednak jest kosztochłonny oraz 
nastręcza olbrzymich kłopotów przy obsadzaniu tego stanowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-16) 

2. Wszystkie osoby pełniące funkcje animatorów sportu posiadały właściwe 
kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wśród 
posiadanych kwalifikacji były na przykład: licencja Zarządu Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki (PZLA), certyfikat i stopień Instruktora Młodzieżowego PZLA, 
certyfikat instruktora „nordic-walking”, a także szereg szkoleń z Akademii Animatora, 
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tytuł Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych, instruktora rekreacji ruchowej 
wydane przez Polską Akademię Sportu. 

 (dowód: akta kontroli str. 193; 290-291) 

3. Animatorzy byli zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Zarówno Urząd, jak 
i GOK (w latach 2016-2017) zapewnili wynagrodzenie animatorów ze środków 
Gminy oraz dodatkowo ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą 
w Pucku. Według informacji GOK wymiar zatrudnienia animatorów w latach 2016-
2017 wynosił miesięcznie od 121 do 226 godzin, a ich wynagrodzenie miesięcznie 
(finansowane przez Gminę) wahało się od 960 do 2 988 zł. W latach 2013-2017 
(I półrocze) wydatki Gminy na płace animatorów wyniosły ogółem 69,5 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-14; 264; 294; 324-342) 

4. W okresie objętym kontrolą do obowiązków animatora należało m.in. 
organizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Animatorzy zobowiązani byli do opracowywania miesięcznych raportów z wyników 
swojej pracy oraz do dokumentowania przeprowadzonych zajęć rekreacyjno-
sportowych w ustanowionym przez MSiT wzorze „Dziennika Pracy Animatora”. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-179; 246-253; 266-267;299-302)  

5. W badanym okresie kompleks boisk wykorzystywano w sposób ciągły, stosownie 
do warunków atmosferycznych. Ze sprawozdań animatorów sportu wynikało, że 
comiesięcznie organizowano ok. 20-40 zajęć, w których uczestniczyło kilkaset osób 
(600-800). Poza typowymi zajęciami sportowymi organizowano także szereg imprez 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takich m.in. jak: Dzieci witają Wiosnę na Orliku, 
Regionalne Turnieje Gmin w Sportach Strzeleckich, Bieg po zdrowie „Nord-
Walking”, spartakiady i pikniki rodzinne.  

(dowód: akta kontroli str. 266-267; 275-297) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w latach 2013-2017 (do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych) w Gminie zatrudniano wykwalifikowanych i aktywnych 
animatorów sportowych. Zajęcia prowadzone przez animatorów były różnorodne  
i skierowane do szerokiego grona odbiorców. NIK pozytywnie ocenia fakt 
organizowania w kompleksie boisk – poza popularnymi grami sportowymi – szeregu 
imprez sportowo aktywizujących gminną społeczność.  

3. Wydatkowanie środków publicznych na uzupełnienie 
Programu, w tym na projekt „Animator - Moje Boisko - 
Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” 

1. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Nowej Wsi Wielkiej został wybudowany 
w latach 2010-2011 za kwotę 1 104,9 tys. zł, z czego 438,9 tys. zł stanowiły wydatki 
ze środków własnych Gminy; 333 tys. zł dotacji z budżetu państwa (w ramach 
umowy z 1 sierpnia 2011 r. zawartej z MSiT) oraz 333 tys. zł ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(w ramach umowy zawartej 16 maja 2011 r. z Marszałkiem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego). Dofinansowanie zostało wydatkowane w sposób prawidłowy 
i rozliczone w sprawozdaniach złożonych MSiT i Marszałkowi.  

 (dowód: akta kontroli str. 13-14; 120-139; 324-342)  
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2. Gmina w poszczególnych latach badanego okresu zabezpieczyła w swoim 
budżecie odpowiednie środki finansowe na bieżące utrzymanie kompleksu, w tym 
na wynagrodzenia dla animatorów. Wydatkowanie tych kwot odbywało się w sposób 
prawidłowy. Wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie kompleksu boisk „Orlik 
2012” w całym okresie jego użytkowania pokrywane były z budżetu Gminy i wyniosły 
ogółem w latach 2011-2017 (I półrocze) 179,0 tys. zł, w tym w badanym okresie 
2013-2017 (I półrocze) 162,3 tys. zł. Kwota 55,6 tys. zł poniesiona została z budżetu 
GOK (w ramach dotacji otrzymanej z Gminy na działalność GOK).  

3. Głównym składnikiem poniesionych wydatków były wynagrodzenia animatorów, 
które wyniosły w badanym okresie 69,5 tys. zł, tj. 42,8% ogółu wydatków. Kolejną 
istotną kwotą wydatków były media (energia elektryczna, woda, ścieki); na ten cel 
wydatkowano w badanym okresie 51,4 tys. zł (31,6%). Pozostałą kwotę 41,4 tys. zł 
wydatkowano na bieżące utrzymanie, w tym m.in. na konserwację nawierzchni 
boisk, zakup sprzętu sportowego, monitoring, drobne naprawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-14; 194-206; 324-342)  

4. Wszystkie ponoszone w poszczególnych latach badanego okresu wydatki na 
utrzymanie „Orlika 2012” były niższe od kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych20. Poszczególne wydatki 
bieżące (poza głównymi wymienionymi wyżej) były kwotami drobnymi. Ponoszono je 
w zgodzie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Urzędzie i GOK21. 

 (dowód: akta kontroli str. 181-192; 194-206; 324-342) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Gmina prawidłowo rozliczyła się z dotacji na 
budowę i utrzymanie „Orlika 2012”. W latach 2013-2017 (do zakończenia czynności 
kontrolnych) Gmina prawidłowo planowała i wydatkowała środki finansowe na 
bieżące utrzymanie kompleksu boisk, w tym na wynagrodzenie animatorów.   

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, uwzględniając działania podjęte przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, 
mające na celu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli22, wnosi o: 

1) terminowe przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego kompleksu 
boisk „Orlik 2012”, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1-2 Prawa budowlanego; 

2) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego kompleksu boisk „Orlik 
2012” w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 
Prawa budowlanego; 

3) zapewnienie bezzwłocznej realizacji uznanych, jako pilne uwag i zaleceń 
z dokonanych kontroli okresowych kompleksu boisk „Orlik 2012”;  

4) prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego dla ww. obiektu. 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 
21 Odpowiednio zarządzenia nr 43/07 i 14/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lipca 2007 r. i 30 kwietnia 2014 r. oraz 
nr 02/14 Dyrektora GOK z 30 kwietnia 2014 r. Przewidziano w nich kwoty wolne nie wymagające udokumentowania: 
odpowiednio 2 i 3 tys. euro.   
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 
 

Bydgoszcz, dnia   15  września 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz                   Ryszard Lutyński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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