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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 Karolina Lahutta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/87/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Szala  – Wójt Gminy Dobrcz2 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych4) Gmina Dobrcz5 
wywiązywała się ze zobowiązań6 powziętych w związku z uzyskaniem od Ministra Sportu 
i Turystyki dofinansowania na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”7. Boiska sportowe, poddawane okresowym zabiegom 
konserwacyjnym, utrzymywane były na dobrym poziomie technicznym i estetycznym, 
gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania. Remontu wymagał natomiast budynek 
zaplecza szatniowo-sanitarnego, który przeprowadzono w 2017 r. Kompleks boisk 
sportowych był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, a Gmina zapewniła, aby 
korzystanie z niego było ogólnodostępne i bezpłatne. W celu pobudzenia aktywności 
sportowej społeczności lokalnej zatrudniała w kontrolowanym okresie wykwalifikowanego 
animatora, który aktywnie pracował z młodzieżą, z klubami sportowymi, a ponadto inicjował 
liczne turnieje sportowe w piłce nożnej o zasięgu lokalnym. Gmina prawidłowo planowała 
i wydatkowała środki finansowe wystarczające na bieżące utrzymanie zespołu boisk „Orlik 
2012”8, w tym na wynagrodzenia animatora sportu.  

Jako nieprawidłowe NIK oceniła w szczególności: bezumowne odprowadzanie ścieków,  
brak dokumentacji wskazującej na przeprowadzenie okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektu wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9, zwłokę 
w założeniu książki obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz niepełne dostosowanie 
tego zaplecza jako obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 W całym kontrolowanym okresie. 
3 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. 
4 Do 27 września 2017 r. 
5 Dalej: „Gmina”. 
6 W umowie o dofinansowanie z budżetu państwa Gmina zobowiązała się, że po oddaniu obiektu do użytkowania: [1] utrzyma 
go na właściwym poziomie technicznym i zapewni na ten cel niezbędne środki finansowe, [2] obiekt będzie użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem, [3] zatrudni trenera środowiskowego na okres nie krótszy niż 10 lat, [4] obiekt będzie 
ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. 
7 Dalej: „Program”. 
8 Dalej również „Orlik”. 
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach Programu  

1.1. Na terenie Gminy Dobrcz w latach 2013-2017 znajdował się jeden kompleks boisk 
sportowych Orlik 2012, wybudowany w ramach II edycji Programu. Obiekt wybudowany 
został bezpośrednio za budynkami Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego 
w Dobrczu przy ul. Długiej 33 (dawniej Zespołu Szkół). Zgodnie z postanowieniami 
Programu obiekt zlokalizowano w miejscu dobrze skomunikowanym, bezpiecznym oraz 
wyposażonym w niezbędną infrastrukturę. 
Położenie obiektu w pobliżu szkoły sprawiło, że jej uczniowie korzystali z boisk do godziny 
15:00 na zajęciach wychowania fizycznego. Ponadto kompleks ten stanowił dla szkoły 
dodatkowe zaplecze sportowe, miejsce do organizacji imprez sportowych, szkolnych, 
międzyszkolnych i gminnych.  

(dowód: akta kontroli str. 107-111, 141-142) 

1.2. Orlik wybudowany został przez kilku wykonawców, którym zlecono poszczególne 
zakresy inwestycji. Byli nimi Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu oraz wykonawcy 
zewnętrzni wyłonieni w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego. Prace budowlane prowadzono na podstawie typowego 
projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”10, 
zaadaptowanego do uwarunkowań Gminy Dobrcz.  

(dowód: akta kontroli str. 7-62, 492, 499, 524, 569) 

1.3. Zgodnie z projektem obiekt spełniał wszystkie wymogi Programu i obejmował: 

 boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry: 26 m x 56 m) 
i nawierzchni sztucznej, z ogrodzeniem o wysokości ok. 4 m wraz z piłkochwytami 
za bramkami o wysokości ok. 6 m; 

 boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (pole do gry: 15,1 m x 28,1 m) 
i nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki siatkowej i koszykowej, 
z ogrodzeniem  z trzech stron o wysokości ok. 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 ośmiu słupów oświetleniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 7-62) 

1.4. Prace budowlane zakończono z zachowaniem terminów umownych. Decyzją 
z 26 marca 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy udzielił 
pozwolenia na użytkowanie Orlika stwierdzając, że inwestycję zrealizowano bez zmian 
istotnych w stosunku do zatwierdzonych dokumentacji będących częścią wydanych 
pozwoleń na budowę.  

(dowód: akta kontroli str. 63-64, 499, 523, 524, 558-559, 569, 593, 758-760) 

Dodatkowo Gmina wyposażyła obiekt w system monitoringu, alarmu i nagłośnienia oraz 
nabyła na jego potrzeby trybuny sportowe. 

(dowód: akta kontroli str. 632, 646-650) 

                                                      
10 Opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.orlik2012.pl. 
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1.5. Wykonane prace objęte były gwarancją udzieloną: w przypadku nawierzchni boisk 
i ogrodzenia – na okres 60 miesięcy, w przypadku oświetlenia i zaplecza sanitarno-
szatniowego – na okres 36 miesięcy11. Z udzielonych gwarancji Gmina nie skorzystała. 

(dowód: akta kontroli str. 505, 530, 575, 842) 

1.6. Gmina samodzielnie zarządzała Orlikiem. Zadanie to przypisano inspektorowi 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu. W okresie objętym kontrolą 
Gmina zlecała prace konserwatora, nadzoru urządzeń i wyposażenia znajdującego się na 
Orliku na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boisk 
(czyszczenia i konserwacji) zlecano wykonawcom zewnętrznym. W badanym okresie 
wykonano je sześciokrotnie: w 2014 r., po dwa razy w latach 2015-2016 oraz w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 101-106, 403-417, 692-693, 702) 

1.7. Stan techniczny nawierzchni boisk sportowych kompleksu Orlik w toku kontroli nie 
budził zastrzeżeń, w szczególności nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia lub życia 
użytkowników i pozwalał na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Oględziny 
wykazały jedynie miejscowe wytarcia i zabrudzenia zewnętrznej nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego, miejscowe odgięcia w ogrodzeniu boiska piłkarskiego oraz liczne dziury12 
w piłkochwytach. Nie działała ponadto jedna żarówka w jednej z lamp oświetlenia boiska 
wielofunkcyjnego.  

Teren kompleksu był ogrodzony, a przy wejściu wywieszony był regulamin korzystania 
z Orlika, w którym określono m.in. godziny otwarcia oraz zasady korzystania z obiektu, 
w tym jego ogólnodostępność i nieodpłatność, wymogi odnośnie do obuwia. Przewidziano 
ponadto, że oświetlenie będzie włączane na kompleksie dopiero podczas uczestnictwa 
w zajęciach co najmniej ośmiu użytkowników w wieku powyżej 15 lat.   

W nienależytym stanie technicznym był natomiast w lipcu 2017 r. budynek zaplecza 
sanitarno-szatniowego. W podłogach sześciu z 10 pomieszczeń występowały znaczące 
pęknięcia, w deskach podestu łączącego moduły zaplecza były ubytki, a w chodnikach 
prowadzących na podest – zapadnięcia kostki brukowej. Brakowało ponadto zasłonek 
w kabinach natrysków. Dodatkowo łazienka dla osób niepełnosprawnych zaadaptowana 
była na pomieszczenie trenera, w szczególności poprzez zastawienie ustępu panelem.  

W trakcie kontroli NIK Gmina podjęła się remontu ww. obiektu, w ramach którego dokonała 
naprawy podłóg w pomieszczeniach (wykładając je płytkami ceramicznymi), drewnianego 
podestu oraz ciągów komunikacyjnych. Wójt zaznaczył przy tym, że remont w powyższym 
zakresie był zaplanowany w danym roku budżetowym. Po remoncie, tj. we wrześniu 2017 r., 
obiekt zaplecza znajdował się w dobrym stanie technicznym i estetycznym, zapewniającym 
jego bezpieczne użytkowanie. Zaplecze, poza zastrzeżeniem opisanym w pkt. 4 
nieprawidłowości, było dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość 
wejścia do pomieszczeń umożliwiała swobodny wjazd osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim. W pomieszczeniu jednej z toalet zapewniono przestrzeń manewrową13 oraz 
zainstalowano odpowiednio przystosowane umywalki, miskę ustępową oraz uchwyty 
ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

(dowód: akta kontroli str. 107-117, 149-150, 165-166, 819-828) 

1.8. Zakończony we wrześniu 2017 r. remont pomieszczeń zaplecza był największy spośród 
dotychczas przeprowadzonych na obiekcie Orlika w toku jego użytkowania. Wcześniej 
dokonywano jedynie drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją kompleksu, 
w tym dwukrotnie naprawy ogrodzenia, oraz czyszczono pomieszczenie trenera po pożarze 
w listopadzie 2014 r. W jego wyniku doszło do zadymienia pomieszczenia oraz 

                                                      
11 Okres gwarancji wymaganej przez Gminę na roboty związane z budową zaplecza sanitarno-szatniowego był o 24 miesiące 
krótszy niż zakładany w przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wzorze SIWZ. Gmina nie była jednak 
zobowiązana do stosowania tego wzoru.     
12 Tj. 14 dziur o średnicy większej niż piłka do piłki nożnej.  
13 O wymiarach co najmniej 1,5 x1,5 m. 
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uszkodzenia: instalacji alarmowej, systemu monitoringu, szafki, sprzętu sportowego 
i artykułów biurowych. Straty pokryto z ubezpieczenia.   

 (dowód: akta kontroli str. 120-138, 656-680) 

1.9. W Gminie brak było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie w badanym okresie 
kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego 
(tj. corocznych i pięcioletniej) dla zaplecza boisk. W Urzędzie dysponowano jedynie 
protokołem kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2014 r. z badania instalacji elektrycznej 
(wymaganej jako część kontroli pięcioletniej). Kontrola ta została przeprowadzona przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia do dozoru sieci elektrycznej.  

Książkę obiektu budowlanego dla zaplecza sanitarno-szatniowego założono 21 sierpnia 
2017 r. Zawierała ona wpisy wymagane § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego14. 

(dowód: akta kontroli str. 95-100, 829-834) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości. 

1. Pomimo korzystania w latach 2013-2015 z gminnej sieci wodociągowej i wybudowanego 
w 2009 r. przyłącza kanalizacyjnego, umowę na odbiór ścieków z obiektu Orlika Gmina 
zawarła dopiero 13 kwietnia 2016 r. Tym samym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków15, który stanowił, że odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy o odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Skutkiem powyższego do systemu gminnej sieci 
kanalizacyjnej bezumownie zrzucono 211 m3 ścieków, uchylając się od poniesienia kosztu 
w kwocie ok. 1,9 tys. zł. 

Wójt wyjaśnił m.in., że odprowadzanie ścieków następowało poprzez system kanalizacji 
ówczesnego Zespołu Szkół, a obecnie Szkoły Podstawowej w Dobrczu. Opomiarowanie 
ścieków i zawarcie umowy na ich odprowadzanie nastąpiło na potrzeby określenia kosztów 
funkcjonowania Orlika. 

Izba wskazuje, że szkoła nie była obciążana z tytułu odprowadzania ścieków z Orlika, więc 
odbiór ścieków odbywał się bezumownie.  

  (dowód: akta kontroli str. 27-32, 59-61, 153-164, 426, 681-691, 841, 843, 844-866) 

2. Książkę obiektu budowlanego dla zaplecza boisk sportowych Orlik założono dopiero 
w toku kontroli NIK, 21 sierpnia 2017 r., tj. po ponad siedmiu latach od wydania pozwolenia 
na jego użytkowanie (26 marca 2010 r.). Tymczasem zgodnie z § 2 rozporządzenia w 
sprawie książki obiektu budowlanego powinna być ona założona w dniu przekazania 
obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego 
użytkowania. Wójt nie podał przyczyn zwłoki w założeniu książki obiektu. 

  (dowód: akta kontroli str. 63-64, 150, 829-834) 

3. W Gminie brak było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie w badanym okresie 
kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego 
(tj. corocznych i pięcioletniej) dla zaplecza boisk. Obowiązek sporządzania protokołów takich 
kontroli wynikał z art. 64 ust. 3 tej ustawy. W Urzędzie dysponowano jedynie protokołem 
kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2014 r. z badania instalacji elektrycznej (wymaganej jako 
część kontroli pięcioletniej).  

                                                      
14 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, dalej: „rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego”. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wójt podał, że kontrole w ww. zakresie przeprowadził posiadający stosowne uprawnienia 
budowlane inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu, 
a  protokoły nie zostały spisane, gdyż nie było takiej potrzeby. 

(dowód: akta kontroli str. 95-98, 150, 836) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Izba wskazuje, że powołane powyżej  przepisy nie 
uzależniają konieczności spisania protokołów od wystąpienia jakichkolwiek okoliczności.  

4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaplecza sanitarno-szatniowego nie były w pełni 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. prowadziły do nich drzwi z progami 
oraz nie zainstalowano w nich odpowiednio przystosowanego natrysku. Powyższe 
naruszało art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego oraz § 86 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie16.  

Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że inwestycja w dokumentacji nie przewidywała wykonania 
w pomieszczeniu łazienki kabiny natryskowej dla niepełnosprawnych, a kompleks boisk 
wraz z zapleczem realizowany był według narzuconego projektu budowlanego. Podobnie 
było w przypadku progów (3,5 cm). W odniesieniu do zastosowania drzwi z progami dodał 
m.in., że bariera architektoniczna nieznacznie utrudnia korzystanie z zaplecza sanitarnego 
przez osoby poruszające się na wózkach, lecz go nie uniemożliwia.  

W odniesieniu do ww. wyjaśnień Izba zauważa, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawa 
budowlanego obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany 
okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 
niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zgodnie 
z przeznaczeniem obiektu miał on być wyposażony w natryski. W związku z tym, w myśl 
§ 86 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, powinny być zaprojektowane i wykonane również 
natryski dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych .    

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego do obowiązków inwestora należy 
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 37-57, 107-111, 114, 150, 819-828, 841) 

5. W trakcie kontroli17 stwierdzono, że pomieszczenie zaplecza sanitarno-szatniowego 
stanowiące konstrukcyjnie toaletę dla osób niepełnosprawnych zaadaptowano na 
pomieszczenia sędziów, poprzez zasłonięcie miski ustępowej panelem imitującym ścianę, 
wstawienie krzeseł i szafek. Tym samym naruszono art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, 
zgodnie z którym obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych, m.in. w zakresie 
zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że zmiana ta była tymczasowa, a podyktowana została 
zapewnieniem warunków dla pracy sędziów. Dodał, że z obserwacji wynika, że osoby 
niepełnosprawne nie korzystają z obiektu, a jedynie uczestniczą jako widzowie. 

W trakcie kontroli, tj. we wrześniu 2017 r., ww. pomieszczeniu przywrócono pierwotny charakter. 

(dowód: akta kontroli str. 37-57, 107-111, 114, 150, 819-828) 

                                                      
16 Dz.U z 2015 r., poz. 1422. 
17 Oględziny przeprowadzono 11 lipca 2017 r. 



 

8 

6. Nie wyegzekwowano przestrzegania, określonego w pkt. 4 regulaminu porządkowego 
korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 w Dobrczu, obowiązku 
wpisywania się osób korzystających z boisk do rejestru użytkowników. Wpisów w tym 
zakresie zaprzestano w kwietniu 2014 r., poprzestając na odnotowywaniu jedynie danych 
dotyczących grupy korzystającej z Orlika, tj. grupy wiekowej i płci oraz dyscypliny, którą 
uprawiano. 

Animator sportu zeznał, że wpisywanie nazwisk osób do rejestru było uciążliwe i niezbyt 
dobrze postrzegane. Po kilku latach funkcjonowania Orlika stwierdzono ponadto, że tak 
szczegółowe dane nie są potrzebne. Przeoczono natomiast, aby zgłosić w Urzędzie  
konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu 
boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 w Dobrczu. Wójt nie wyjaśnił natomiast przyczyn 
braku respektowania zapisów regulaminu  

   (dowód: akta kontroli str. 151, 165, 376-377, 770-807) 

7.  Po wymianie w lutym 2015 r. uszkodzonego w pożarze monitora do systemu monitoringu 
na obiekcie Orlika, stosownych zmian nie wprowadzono do ewidencji ilościowo-
wartościowej, a niezgodności ze stanem faktycznym nie wykryto w toku inwentaryzacji 
środków trwałych przeprowadzonej w drodze spisu z natury na koniec 2015 r. 

Wójt i Skarbnik Gminy wskazali m.in., że zmian w ewidencji ilościowo-wartościowej 
dokonano w momencie ujawnienia dokumentów dotyczących naprawy szkód, tj. 17 lipca 
2017 r., gdyż wartość przeprowadzonych prac i koszty wymiany sprzętu, w tym monitora, 
określone zostały na  fakturze całościowo. Przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej 
wyjaśniła, że nie zwrócono uwagi na firmę przedmiotowego sprzętu.  

   (dowód: akta kontroli str. 119,121, 131-133, 711-753, 755, 757, 841) 

Kompleks boisk wybudowano zgodnie z założeniami Programu. Boiska sportowe 
utrzymywane były w dobrym stanie technicznym oraz nie zagrażały zdrowiu i życiu 
użytkowników. Zaplecze sanitarno-szatniowe było w nienależytym stanie technicznym, 
jednak Gmina przeprowadziła jego remont, zapewniając estetykę i bezpieczeństwo 
użytkowania. Jako nieprawidłowe NIK oceniła w szczególności: bezumowne odprowadzanie 
ścieków, brak dokumentacji z przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego 
obiektu, zwłokę w założeniu książki obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz niepełne 
dostosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.    

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

2.1. W latach 2013-2017 Gmina zatrudniała jednego animatora do zajęć sportowych na 
wybudowanym w ramach Programu obiekcie. Zatrudnienie miało charakter nieciągły 
i obejmowało po dziewięć miesięcy każdego roku kalendarzowego18. Jego podstawą były 
zawierane na poszczególne okresy umowy cywilnoprawne. Przedmiotem zlecenia 
w umowach były działania mające na celu pobudzenie aktywności sportowej wszystkich 
grup wiekowych poprzez organizację treningów, turniejów i zawodów. Świadczenie miało 
być realizowane przez animatora w latach 2013-2016 przez 80, a w 2017 r. przez 100 godz. 
w miesiącu, za wynagrodzeniem odpowiednio 1 000 zł i 1 600 zł brutto.  

W latach 2013-2016 kolejne 80 godzin zajęć animatora w miesiącu finansowała Fundacja 
Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku. Tym samym w ww. okresie łączny wymiar 
pracy animatora wynosił 160 godzin zajęć w miesiącu.  

 (dowód: akta kontroli str. 167-182, 207-216, 266-276, 295-298) 

                                                      
18 Okresy od marca do listopada 2013 r., od marca do listopada 2014 r., od marca do listopada 2015 r., od kwietnia do grudnia 
2016 r. oraz od marca do listopada 2017 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

2.2. Wyboru animatora dokonano każdorazowo z pominięciem otwartego procesu 
rekrutacyjnego. Zatrudniona osoba była nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej 
szkole, ukończyła trzysemestralne studia specjalne w zakresie wychowania fizycznego oraz 
posiadała tytuł instruktora sportu w zakresie piłki siatkowej. 

Wójt wskazał, że nie przeprowadził otwartego procesu rekrutacyjnego, gdyż za zatrudnieniem 
wybranej przez niego osoby oprócz spełniania określonych Programem wymogów przemawiał 
fakt, że zna środowisko lokalne, w szczególności młodzież szkolną oraz środowisko sportowe, 
gdyż jest działaczem Gminnego Lokalnego Klubu Sportowego w Dobrczu.    

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 262-265) 

2.3. W kontrolowanym okresie animator organizował na Orliku zajęcia, w szczególności 
treningi i mecze. Z prowadzonego rejestru użytkowników wynikało, że obiekt czynny był 
zazwyczaj sześć godzin dziennie od 15:00 do 21:00 (w weekendy siedem), podczas których 
korzystało z niego 40-60 osób. W strukturze użytkowników przeważali nastoletni chłopcy, 
dorośli mężczyźni i dzieci z podstawówki. Zajęcia prowadzono natomiast głównie z piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki i siatkonogi19. Poza typowymi zajęciami sportowymi na Orliku 
organizowano także szereg imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej, takich 
jak m.in. Turniej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz, Mistrzostwa Gminy Dobrcz w piłce nożnej, 
Turniej Żaków, Turniej piłki nożnej im. C. Musialika i W. Drobienki. W latach 2013-2015, 
obok imprez o zasięgu lokalnym, na Orliku rozgrywano również spotkania w ramach 
kolejnych edycji ogólnopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej, organizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo boisko 
piłkarskie obiektu udostępniane było na treningi lokalnym klubom sportowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 294-298, 313-371, 769-812) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej nie wysłano pisemnych rocznych raportów z pracy 
Orlika za lata 2015-2016. Tym samym Urząd nie wypełnił zobowiązań wynikających 
z umów20: z 1 marca 2015 r. o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „Animator – 
Moje Boisko Orlik 2012” oraz nr 1085 z 30 kwietnia 2016 r. o przyznaniu dofinansowania 
w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”.  

Wójt Gminy Dobrcz oraz inspektor ds. Promocji i Projektów wyznaczona w Urzędzie do 
koordynacji ww. projektów wyjaśnili m.in., że Gmina była przede wszystkim zobowiązana do 
bieżącej kontroli pracy animatora oraz do weryfikacji raportów na udostępnionym portalu (tj. 
w formie elektronicznej - przypis NIK). Wskazali ponadto, że pomimo niezrealizowania przez 
Gminę obowiązku wysłania pisemnych raportów, Fundacja nie zgłaszała uwag w tej kwestii. 

     (dowód: akta kontroli str. 142, 145, 167-175, 188, 207-217) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na niepełną realizację zadań animatora przewidzianych 
regulaminami projektów Animator – Moje Boisko Orlik 2012 oraz Lokalny Animator Sportu, jak 
również działań deklarowanych przez niego we wnioskach o dofinansowanie w ramach ww. 
projektów. Uwagę zwraca zwłaszcza małe zaangażowanie w organizację ogólnopolskich 
turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub przeprowadzanych pod patronatem Ministra 
Sportu i Turystyki lub operatora ww. programów21, w tym niezwiązanych z piłką nożną. Izba 
wskazuje również na kwestię udostępniania wiedzy o różnych zajęciach na Orliku wyłącznie 
poprzez marketing szeptany, jak również zaprzestanie poszukiwania nowych uczestników 
zajęć na kompleksie22. Jest to o tyle istotne, że w Gminie wciąż istnieją mało zaktywizowane 

                                                      
19 Poza ww. dyscyplinami na Orliku sporadycznie grano w tenisa i badmintona, a w 2016 r.  dodatkowo w unihokeja i ringo. 
20 Tj. § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c w zw. z pkt. 7 załącznika nr 2 do umowy z 1 marca 2015 r. oraz pkt. 6 załącznika nr 6 do umowy 
z 30 kwietnia 2016 r. 
21 W 2016 r. nie wzięto udziału w żadnym takim turnieju lub imprezie. 
22 Mimo iż np. we wniosku o dofinansowanie z projektu Lokalny Animator Sportu 2016 deklarowano, iż pozyskiwanie 
potencjalnych odbiorców działań realizowanych w ramach projektu odbywać się będzie m.in. poprzez informacje na stronach 
internetowych, przekazywanie informacji lokalnym organizacjom pozarządowym. 
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sportowo grupy społeczne, takie jak kobiety czy seniorzy. Z kompleksu boisk Orlik nie 
korzystają również niepełnosprawni. Pobudzenie takich priorytetowych grup było natomiast 
jednym z celów stawianych sobie przez organizatorów programów.   

    (dowód: akta kontroli str.  167-256, 373-377, 761-769, 842) 

Do pobudzenia aktywności sportowej społeczności lokalnej w kontrolowanym okresie 
Gmina zatrudniała wykwalifikowanego animatora. Był on szczególnie aktywny na polu 
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz aktywnie współpracował z lokalnymi 
klubami sportowymi. NIK pozytywnie ocenia fakt organizowania w kompleksie boisk – poza 
popularnymi grami sportowymi – szeregu imprez sportowo aktywizujących gminną 
społeczność. Wskazuje jednakże na niski udział w akcjach i turniejach o zasięgu 
ogólnopolskim, koncentrację imprez wokół piłki nożnej oraz niedostateczne upublicznianie 
wiedzy o zajęciach na Orliku.  

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

3.1. Na budowę Orlika w Dobrczu wydatkowano łącznie 1 266,5 tys. zł, z tego 600,5 tys. zł 
ze środków własnych Gminy, 333,0 tys. zł z dotacji Ministra Sportu i Turystyki23 i 
333,0 tys. zł z dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego24. Wszystkie ww. 
wydatki poniesione zostały w 2009 r. Gmina prawidłowo rozliczyła wydatki poniesione ze 
środków dotacji. Sprawozdania w tym zakresie złożyła Ministrowi i Marszałkowi.  

(dowód: akta kontroli str. 69-92, 418, 491-498, 620-627) 

3.2. Gmina w poszczególnych latach badanego okresu zabezpieczyła w swoim budżecie 
odpowiednie środki finansowe na utrzymanie kompleksu, w tym na wynagrodzenia 
animatora. W latach 2009-2017 (I półrocze) wydatki na utrzymanie kompleksu boisk „Orlik 
2012” wyniosły ogółem 284,7 tys. zł, z tego w badanym okresie 2013-2017 (I półrocze) 
184,1 tys. zł. Wydatki te miały w całości charakter wydatków bieżących, a źródłem ich 
finansowania były wyłącznie środki własne Gminy25.  

(dowód: akta kontroli str. 419-420, 808-817) 

Najważniejszą pozycją wydatków były wynagrodzenia animatora i konserwatora obiektu. 
W kontrolowanym okresie wyniosły one 88,5 tys. zł, co stanowiło 48,1% ogółu wydatków na 
utrzymanie Orlika. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na: zakup energii elektrycznej, 
wody, ścieków (tj. media), zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boisk, ubezpieczenia obiektu, 
drobne naprawy, monitoring, zakup sprzętu sportowego. 

(dowód: akta kontroli str.  293, 403-417, 419, 421-425, 427-454) 

Pokrywana ze środków Gminy część wynagrodzenia animatora wypłacana była terminowo 
– co miesiąc,  częściowo z góry, po przedłożeniu przez niego rachunku. 

(dowód: akta kontroli str. 293) 

3.3. Poza dostawą energii elektrycznej, zakup której odbywał się w trybie przetargu 
nieograniczonego26, nabycie dostaw i usług korzystało ze zwolnienia od stosowania ustawy 

                                                      
23 Otrzymanej na podstawie umowy nr 1910/1620/ORL/KR/09 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych zawartej 
30 września 2009 r. 
24 Otrzymanej na podstawie umowy nr IN.II.3020-UDOT/367/2009 z 26 stycznia 2009 r. 
25 W kontrolowanym okresie jedynym zewnętrznym źródłem finansowania działalności Orlika były środki przyznane przez Fundację 
Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku w ramach projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012”. Przeznaczone one były na 
pokrycie wynagrodzenia animatora z tytułu przeprowadzenia miesięcznie 80 godzin zajęć w wybranych miesiącach lat 2013-2016 
i uwarunkowane sfinansowaniem przez Gminę co najmniej kolejnych 80 godzin zajęć. Wynagrodzenie wypłacane było przez ww. 
fundację bezpośrednio animatorowi na podstawie zawartej z nim umowy cywilnoprawnej. Mimo złożenia stosownego wniosku, 
fundacja nie udzieliła  podobnego wsparcia na działalność Orlika w 2017 r. 
26 Przeprowadzonego przez partnerów w ramach Bydgoskiej Grupy Zakupowej. 
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych27 przewidzianego art. 4 pkt. 8 tej 
ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 427-475, 655) 

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

Gmina prawidłowo rozliczyła wydatki ze środków dotacji na budowę „Orlika 2012”. W latach 
2013-2017 (I połowa) Gmina prawidłowo planowała i wydatkowała środki finansowe na 
bieżące utrzymanie kompleksu boisk, w tym na wynagrodzenie animatora.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, uwzględniając działania 
podjęte przez Wójta Gminy Dobrcz w toku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28 wnosi o: 

1. przeprowadzanie kontroli okresowych kompleksu boisk sportowych Orlik stosownie do 
art. 62 ust. 1 pkt. 1-2 i ich dokumentowanie protokołami, o których mowa w art. 64 ust. 3 
Prawa budowlanego; 

2. zapewnienie pełnej dostępności obiektów kompleksu boisk sportowych Orlik dla osób 
niepełnosprawnych;  

3. zapewnienie przestrzegania regulaminu porządkowego kompleksu boisk sportowych 
Orlik lub dostosowanie jego zapisów do przyjętych praktyk. 

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 
Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosimy 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       września 2017 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Karolina Lahutta 

główny specjalista kontroli państwowej 

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

 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

12 

 

 

 


	I. Dane identyfikacyjne kontroli
	II. Ocena kontrolowanej działalności
	III. Opis ustalonego stanu faktycznego
	1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach Programu
	2. Zatrudnianie trenerów (animatorów) organizujących zajęcia sportowe na obiektach wybudowanych w ramach Programu
	3. Wydatkowanie środków publicznych na uzupełnienie Programu, w tym projekt „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”

	IV. Wnioski
	V. Pozostałe informacje i pouczenia

