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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 Andrzej Maciejski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/90/2017 z 5 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Jacek Poliwko – Wójt Gminy Bobrowniki2 
(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że kompleks boisk sportowych Moje boisko – Orlik 
20124 wybudowano zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”5, 
a następnie utrzymywano w dobrym stanie technicznym, co wskazuje na właściwą 
gospodarkę konserwacyjną i remontową. Wykorzystywany był zgodnie 
z przeznaczeniem i obowiązującym regulaminem.  

W badanym okresie w Urzędzie zatrudniano wykwalifikowanych i aktywnych 
animatorów sportu, którzy prowadzili różnorodne zajęcia skierowane do szerokiego 
grona odbiorców. Kompleks sportowy „Orlik” pełnił także funkcję lokalnego centrum 
rekreacji, aktywizując gminną społeczność.  

W badanym zakresie Gmina Bobrowniki6 prawidłowo rozliczyła się z dotacji na 
budowę, remont i utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik”. Ponadto właściwie 
planowała i wydatkowała środki finansowe na bieżące utrzymanie kompleksu 
sportowego „Orlik”, w tym na wynagrodzenie animatorów.   

Izba negatywnie oceniła lokalizację kompleksu sportowego „Orlik” na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią (o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 
lat). Pomimo tego ryzyka Gmina nie ubezpieczyła tego majątku bezpośrednio po 
oddaniu obiektu do użytkowania, co nie pozwoliło w 2010 r. na uzyskanie 
odszkodowania za zniszczone powodzią mienie. Koszt tego remontu wyniósł 
wówczas 72,8 tys. zł i był częściowo sfinansowany ze środków budżetu państwa 
w kwocie 58,2 tys. zł.    

                                                      
1  Dalej: „Urząd”. 
2 Wybrany 16 listopada 2014 r.; dalej: „Wójt”. Poprzednio Tadeusz Tomasz Grzegorzewski wybrany 26 listopada 2006 r. i po 

ponownym wyborze 21 listopada 2010 r. 
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. Kontrola obejmowała lata 2013-2017 (do czasu 
zakończenia kontroli, tj. 22 września 2017 r.). Uwzględniono okresy wcześniejsze, gdyż miały bezpośredni wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli.   

4 Dalej: „kompleks sportowy »Orlik«”. 
5  Dalej: „Program”. 
6 Dalej: „Gmina”. 
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Jako nieprawidłowe NIK oceniła nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane7 w zakresie: prowadzenia książki zaplecza kompleksu 
sportowego „Orlik” (założona została dopiero w 2015 r., tj. po sześciu latach zwłoki) 
oraz nieprzeprowadzania kontroli okresowych w latach 2011-2014. 

Z uwagi na istniejące bariery architektoniczno-budowlane osoby niepełnosprawne 
poruszające się na wózku inwalidzkim zostały wykluczone z możliwości korzystania 
z zaplecza boisk sportowych (szatnie, łazienki i toalety), co Izba oceniła negatywnie. 
Ponadto żadne z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie było 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gmina planowała wprawdzie realizację 
II etapu inwestycji, mającego na celu przystosowanie zaplecza kompleksu 
sportowego „Orlik” do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak w czasie kontroli 
NIK Urząd nie dysponował jeszcze dokumentacją planistyczną w tym zakresie.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach Programu   

1.1. Na terenie Gminy znajdował się jeden kompleks Orlik przy ul. Zamkowej 1 
w Bobrownikach, który 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 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 piłki koszykowej, tenisa 
ziemnego i piłki siatkowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 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 8 słupów oświetleniowych. 

Teren był ogrodzony z bramą wjazdową i furtką wejściową. W widocznym miejscu 
znajdował się regulamin porządkowy korzystania z kompleksu sportowego „Orlik”. 

Stan nawierzchni boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego był dobry i wskazywał na 
prawidłowe utrzymanie.  

 (dowód: akta kontroli str. 67-73) 

1.2. Kompleks sportowy „Orlik” znajdował się w pobliżu centrum wsi Bobrowniki. 
Dojazd prowadził dwoma drogami asfaltowymi z łatwym dostępem dla środków 
transportu. Obok kompleksu sportowego „Orlik” znajdowało się boisko gminne do 
piłki nożnej z trybunami, dwa boiska do siatkówki plażowej, teren wyłożony 
polbrukiem służący m.in. do jazdy na rolkach i wrotkach. Ponadto w pobliżu 
znajdowały się ruiny zamku z XIV wieku. Przy boiskach znajdowały się ławki. 
Działka kompleksu sportowego „Orlik” była pozbawiona drzew i krzewów, uzbrojona 
w sieć: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, drenażu boisk 
wraz z odwodnieniem terenu.   

(dowód: akta kontroli str. 67-73, 228-229) 

Kompleks sportowy „Orlik” znajdował się w odległości 400 m od Gimnazjum i 600 m od 
Szkoły Podstawowej w Bobrownikach. Kompleks sportowy „Orlik” był ogólnodostępny 
w godzinach od 15:00 do 22:00, a w okresie wakacyjnym w godzinach od 11:00 do 
22:00. Korzystanie z boisk i ze sprzętu sportowego było nieodpłatne.   

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
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(dowód: akta kontroli str. 228-229) 
1.3. Dnia 28 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Gminy komisyjnie odebrali roboty, 
stwierdzając prawidłowość wykonania kompleksu sportowego „Orlik” o łącznej 
wartości netto 809,5 tys. zł. Roboty zostały rozpoczęte 8 października 2008 r., 
a zakończone 15 kwietnia 2009 r. 

Na wniosek Gminy z 29 maja 2009 r. o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
kompleksu sportowego „Orlik” Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie8 
przeprowadził 16 czerwca 2009 r. kontrolę. Stwierdzono niezgodności wykonanych 
prac z projektem budowalnym. Decyzją z dnia 17 sierpnia 2009 r. PINB w Lipnie 
nakazał Gminie sporządzić i przedstawić projekt budowlany zamienny 
uwzględniający zmiany (projekt zagospodarowania działki na mapie do celów 
projektowych oraz projekt budynku zaplecza). Gmina przedłożyła w PINB projekt 
zamienny budowlano-wykonawczy z 24 sierpnia 2009 r. obejmujący powiększenie 
zaplecza o dwa elementy (przy zachowaniu całkowitej powierzchni użytkowej 
zaplecza) oraz projekt zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych. 
Decyzją z 31 sierpnia 2009 r. PINB w Lipnie udzielił Gminie pozwolenia na 
użytkowanie kompleksu sportowego „Orlik”. 

(dowód: akta kontroli str. 12-22, 30, 403-405) 

1.4. Projekt kompleksu sportowego „Orlik” stanowił adaptację typowego projektu 
architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”9, do 
uwarunkowań Gminy. Rozwiązania przyjęte w projekcie spełniały wymogi określone 
w Programie. 

(dowód: akta kontroli str. 12-22, 403-405)    

Zaplecze sanitarno-szatniowe kompleksu sportowego „Orlik” nie było dostosowane 
do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózku inwalidzkim. 

(dowód: akta kontroli str. 67-73) 

1.5. W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą a wykonawcą udzielono gwarancji  
w zakresie jakości zrealizowanych robót na okres 60 m-cy od dnia odbioru 
końcowego.  

W 2010 r. miała miejsce powódź, która wyrządziła szkody w kompleksie sportowym 
„Orlik”. Zaistniała konieczność przeprowadzenia remontu, który realizował inny 
wykonawca. Zakres robót obejmował: boisko do piłki nożnej (oczyszczenie 
i pielęgnację nawierzchni trawy syntetycznej, uzupełnienie ubytków w podbudowie 
boiska tłuczniem kamiennym, rozścielenie granulatu); zaplecze socjalne (wyjęcie 12 
ościeżnic ze ścian drewnianych, obsadzenie ościeżnic, zamontowanie 12 skrzydeł 
drzwiowych); kanalizację (demontaż i montaż zbiorników). Umowa z 12 listopada 
2010 r. zawarta pomiędzy Gminą a wykonawcą przewidywała gwarancję na 
przedmiot umowy na 36 m-cy od daty odbioru końcowego. 

Gmina nie korzystała z gwarancji i rękojmi udzielonych przez ww. wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 38, 74-76, 394-397) 

1.6. Na podstawie oględzin kompleksu sportowego „Orlik” przeprowadzonych 
21 lipca 2017 r. stwierdzono, że stan techniczny boisk, wyposażenia, nawierzchni, 
ogrodzeń i zaplecza był dobry i wskazywał na prawidłową gospodarkę remontową 
i konserwacyjną.  

(dowód: akta kontroli str. 67-73)  

                                                      
8 Dalej: „PINB w Lipnie”. 
9 Opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.orlik2012.pl. 
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1.7. W ramach umowy z 29 września 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewodą 
Kujawsko-Pomorskim a Gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości do 333,0 tys. zł i nie więcej niż 1/3 wartości kompleksu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu sportowego „Orlik” Gmina 
zobowiązała się: 

 utrzymywać obiekt na właściwym poziomie technicznym i użytkować go 
zgodnie z przeznaczeniem,  

 zatrudnić trenera środowiskowego przez okres co najmniej 10 lat, 

 bezpłatnie udostępniać obiekt, 

 umieścić na obiekcie tablicę informacyjną o uzyskanej dotacji.   

W powyższym zakresie Gmina wywiązywała się z przyjętych zobowiązań.   

W ramach umowy z 18 czerwca 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem 
Kujawsko-Pomorskim a Gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w kwocie do 333,0 tys. zł i nie więcej niż 1/3 wartości kompleksu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu sportowego „Orlik” Gmina 
zobowiązała się umieścić tablicę informacyjną na obiekcie o uzyskanej dotacji. 
Gmina wywiązywała się z przyjętych zobowiązań.   

(dowód: akta kontroli str. 46-51, 54-57, 60-62, 64-65, 407) 

1.8. Kontrole okresowe10 zaplecza kompleksu sportowego „Orlik” prowadzono od 
2015 r.: 

 roczne (12 maja 2015 r., 15 maja 2016 r., 12 maja 2017 r.); 

 pięcioletnie (4 i 12 maja 2017 r.) 

Stosownie do art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego właściciel (Gmina) kompleksu 
sportowego „Orlik” przechowywał wymagane dokumenty (dokumentacja budowy, 
dokumentacja powykonawcza, decyzje, opracowania projektowe i dokumenty 
techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania). 

(dowód: akta kontroli str. 103, 107-133) 

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

1. Kontrola wykazała, że poprzedni Wójt w lokalizacji inwestycji kompleksu 
sportowego „Orlik” nie uwzględnił zagrożeń powodzią, pomimo obowiązującego 
wówczas art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne11 oraz dwukrotnie 
wyrażonej negatywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku12.  

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
gminnym z 2008 r. został przekazany do uzgodnienia do Dyrektora RZGW (pismo 
z 16 czerwca 2008 r.), który wydał negatywną opinię. Dyrektor RZGW podał w 
piśmie z 1 lipca 2008 r., że budowa wałów przeciwpowodziowych bądź zmiana 
ukształtowania terenu spowoduje zmianę koryta przepływu Wisły i będzie 
oddziaływać na tereny przyległe. Ponadto planowana inwestycja znajduje się na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Urząd pismem z 30 lipca 2008 r. 
wystąpił do Dyrektora RZGW o ponowne rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie 
lokalizacji inwestycji budowy boisk sportowych. W odpowiedzi (pismo z 18 sierpnia 
2008 r.) Dyrektor RZGW podtrzymał swoje negatywne stanowisko co do lokalizacji 
                                                      
10 Art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. 
11 Dz. U. z 2017 r.  poz. 1121, ze zm., w brzmieniu do 18 marca 2011 r.  Przepis ten stanowił, że obszary potencjalnego 

zagrożenia powodzią uwzględnia się przy sporządzaniu  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
12 Dalej: „Dyrektor RZGW”. 
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przedmiotowej inwestycji. Pomimo że nie doszło do uzgodnienia projektu decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, została ona wydana 28 lipca 2008 r.   

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego13 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na tym terenie wynosiło raz na sto lat (Q 
1%), a w przypadku jej wystąpienia głębokość wody wyniesie od 2 do 4 metrów.  

(dowód: akta kontroli str. 74-92, 134-164, 398-402)    

Wójt podał w wyjaśnieniach, że objął funkcję wójta z dniem 1 grudnia 2014 r. 
i lokalizacja kompleksu Orlik była dokonana przez poprzedniego Wójta.  

Poprzedni Wójt wyjaśnił, że: 

 Gmina nie posiadała innego terenu pod taką inwestycję, 

 lokalizacja była uwzględniona w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy, 

 lokalizacja uzyskała akceptację ówczesnej Rady Gminy, 

 projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotowany został przez uprawnioną 
urbanistkę. 

(dowód: akta kontroli str. 208-216)    

NIK zauważa, że nieprawidłowa lokalizacja tej inwestycji spowodowała wydatki na 
remont zalanego – w wyniku powodzi w 2010 r. – kompleksu sportowego Orlik w kwocie 
72,8 tys. zł (58,2 tys. zł – środki z budżetu państwa; 14,6 tys. zł – środki własne).  

(dowód: akta kontroli str. 74, 79, 97-98) 

2. Mienie kompleksu sportowego „Orlik” nie zostało ubezpieczone po oddaniu go do 
użytkowania na mocy decyzji PINB w Lipnie z 31 sierpnia 2009 r., pomimo 
zlokalizowania go na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. W I półroczu 
2010 r. wystąpiła powódź, która spowodowała szkody w kompleksie sportowym 
„Orlik”14. Remont uszkodzonego kompleksu sportowego „Orlik” wyniósł 72,8 tys. zł. 
Nieobjęcie ubezpieczeniem obiektów kompleksu sportowego „Orlik” nie pozwoliło na  
uzyskanie odszkodowania.    

(dowód: akta kontroli str. 74, 79, 97-98) 

W powyższym zakresie poprzedni Wójt wyjaśnił, że nie pamięta przyczyn zwłoki 
w ubezpieczeniu kompleksu sportowego „Orlik”, a sprawą w tym czasie zajmował 
się skarbnik - odpowiedzialny za ewidencję i ubezpieczenie majątku Gminy. 

Skarbnik Gminy, wyjaśnił, że: 

 mienie Gminy Bobrowniki w 2009 roku było objęte ubezpieczeniem, 

 polisa nie obejmowała obiektów kompleksu sportowego „Orlik”, ponieważ był 
w budowie,  

 zamierzano objąć go ubezpieczeniem przy następnym postępowaniu, które 
planowane było na rok 2010,  

 nie posiada dokumentów potwierdzających powyższe informacje, a stan 
faktyczny opisał na podstawie zapamiętanych zdarzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 213-220) 

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym15, wójt odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym.    

                                                      
13 Http://mapy.isok.gov.pl/imap/ - dostęp 14 września 2017 r. 
14 Protokół strat z 9 lipca 2010 r. spisany na okoliczność wystąpienia zjawisk atmosferycznych (powódź) w 2010 r.  
15 Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.  

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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W wyniku postępowania o wyłonienie ubezpieczyciela majątku Gminy, 
prowadzonego w 2010 r., została zawarta 10 listopada 2010 r. umowa generalna 
ubezpieczenia, która obejmowała już obiekty kompleksu sportowego „Orlik”. Zakres 
ubezpieczenia obejmował także powódź. W 2017 r. końcowy okres ubezpieczenia 
przypadał na 16 listopada. 

(dowód: akta kontroli str. 221-227) 

3.1. Kontrole okresowe (roczne) zaplecza kompleksu sportowego „Orlik” 
prowadzone były dopiero od 2015 r., a kontrola 5-letnia została wykonana dopiero 
w 2017 r. Kontroli rocznych zaniechano w latach 2011-2014, a pięcioletniej w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 108-133) 

Przepis art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub 
zarządcę obowiązek poddawania ich:  

 kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy 
roczne), w szczególności kontrolom elementów budynku, budowli i instalacji 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,  

 kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat (tzw. przeglądy 
pięcioletnie), polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów. 

3.2. Dla zaplecza kompleksu sportowego „Orlik” założono książkę obiektu 
budowlanego 31 sierpnia 2015 r., podczas gdy pozwolenie na użytkowanie 
kompleksu sportowego „Orlik” Gmina uzyskała 31 sierpnia 2009 r.   

(dowód: akta kontroli str. 30, 97-107) 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego16 książka powinna być założona w dniu przekazania 
obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres 
jego użytkowania. 

Wójt wyjaśnił, że po zaprzysiężeniu przystąpił do przeglądu zagadnień związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu. Wśród dostrzeżonych uchybień stwierdzono 
brak książki obiektu kompleks sportowy „Orlik” i kontroli okresowych. Z dniem 
31 sierpnia 2015 r. została założona książka dla ww. obiektu. 

Poprzedni Wójt wyjaśnił, że braki w powyższym zakresie wynikały z niedopatrzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 208-216) 

4. Oględziny kompleksu sportowego „Orlik” przeprowadzone 21 lipca 2017 r. 
wykazały: uszkodzenie wykładziny podłogowej w jednej z szatni oraz niepełną 
sprawność dwóch lamp (żarówki środkowe nie paliły się). Uszkodzona wykładzina 
ograniczała bezpieczne przemieszczanie się w szatni, a niesprawne oświetlenie nie 
zapewniało pełnej widoczności na boiskach.  

(dowód: akta kontroli str. 67-73) 

Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego jest obowiązany m.in. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie 

                                                      
16 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, tzn. że obiekt 
budowlany należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 
sprawności technicznej.  

Wójt wyjaśnił, że dwie lampy zyskają sprawność niezwłocznie, zaś usunięcie 
uszkodzeń wykładziny podłogowej w jednej z szatni nastąpi nie później niż przed 
rozpoczęciem następnego sezonu na Orliku wiosną 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 208-212) 

5. Zaplecze kompleksu sportowego „Orlik” (szatnie, łazienki, toalety) nie zostało 
dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności 
poruszające się na wózku inwalidzkim. Próg wejściowy do kompleksu (szatni i 
łazienek) znajdował się na wysokości 20 cm i stanowił barierę architektoniczo-
budowlaną. W zapleczu sanitarno-szatniowym żadne z ogólnodostępnych 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie było przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych.   

W projekcie budowlanym kompleksu sportowego „Orlik” z sierpnia 2008 r. pod 
pozycją „Dostępność dla osób niepełnosprawnych” podano: „boiska dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. Zaplecza boisk nie przystosowuje się do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pozostawia się do realizacji w trakcie II-go etapu inwestycji.”  

(dowód: akta kontroli str. 16, 67-73) 

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 i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

Szczegółowe wymagania w zakresie dostosowania budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w przepisach 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie17. 
Stosownie do § 86 ust. 1 powołanego rozporządzenia w zapleczu sanitarno-
szatniowym co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych powinno być przystosowane dla osób niepełnosprawnych.   

Wójt wyjaśnił, że Gmina Bobrowniki planuje realizację II etapu inwestycji mającego 
na celu przystosowanie zaplecza kompleksu Orlik do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Termin realizacji zadań zostanie ustalony po zapewnieniu 
środków na ten cel i uzyskaniu zgód od instytucji opiniujących.  

Poprzedni Wójt wyjaśnił, że planowano II etap inwestycji mający na celu 
przystosowanie zaplecza do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

W trakcie kontroli NIK Urząd nie dysponował dokumentacją planistyczną, dotyczącą 
przystosowania zaplecza kompleksu „Orlik”.   

(dowód: akta kontroli str. 208-216) 

 

                                                      
17 Dz.U z 2015 r., poz. 1422. 
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Kompleks sportowy „Orlik” wybudowano zgodnie z założeniami Programu. Obiekty 
były utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem i obowiązującym regulaminem.  

Izba negatywnie oceniła lokalizację kompleksu sportowego „Orlik” na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz zaniechanie jego ubezpieczenia 
bezpośrednio po oddaniu do użytkowania, co skutkowało powstaniem wydatków w 
kwocie 72,8 tys. zł.  

Jako nieprawidłowe NIK oceniła nieprzestrzeganie przepisów Prawa budowalnego 
w zakresie: prowadzenia książki zaplecza kompleksu sportowego „Orlik” (założona 
została po sześciu latach zwłoki), nieprzeprowadzania kontroli okresowych w latach 
2011-2014 oraz niedostosowania zaplecza boisk do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

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

2.1.  Zadania animatorów realizowały równocześnie dwie osoby: 

 jedna w ramach umowy o pracę z Urzędem na pełen etat od 1 września 2009 r. 
do 27 lipca 2015 r. (rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron).  
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 
w Pucku18 poinformowała, że zgodnie z regulaminem projektu od 1 sierpnia 
2015 r. Urząd powinien zatrudnić nowego animatora. W odpowiedzi Urząd 
wskazał, że nowy animator zostanie zatrudniony od 1 września 2015 r., a 
przerwa w zatrudnieniu wynikała z braku osób o odpowiednich kwalifikacjach. 
Kolejna osoba została zatrudniona w Urzędzie w ramach umowy o pracę na 
pełen etat od 1 września 2015 r. – obecnie19. Ponadto wykonywała zadania 
animatora w ramach umowy zlecenia z Fundacją od 1 września 2015 r.; 

 druga zatrudniona 1 października 2003 r. na pełen etat w Gimnazjum w 
Bobrownikach na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela 
wychowania fizycznego. Wykonywała zadania animatora w ramach umowy 
zlecenia z Fundacją od 1 września 2015 r. 

W badanym okresie w ramach umów zlecenia z Fundacją animatorzy byli 
zobowiązani do realizacji zadań w wymiarze od 34,5 do 80 godzin miesięcznie.  

 (dowód: akta kontroli str. 165-168, 179-181, 235-236) 

2.2. Wójt podał w wyjaśnieniach, że nabór na stanowisko animatora sportu polegał 
na weryfikacji przyjętych podań o pracę oraz wykazu osób bezrobotnych, pod kątem 
wykształcenia i doświadczenia.  

Animatorzy sportu posiadali wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. 
Wśród dodatkowych kwalifikacji były na przykład: szkolenie nordic walking, uzyskany 
certyfikat Akademia Animator Puck, podyplomowe studia fizjoterapii w odnowie 
biologicznej, podyplomowe studia pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka.   

  (dowód: akta kontroli str. 231, 390) 

2.3. Animator sportu jako stanowisko samodzielne podlegał pod Referat 
Organizacyjny Urzędu. Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu20 
zakres obowiązków obejmował: 

                                                      
18 Dalej: „Fundacja”. 
19 Umowa o pracę z 29 grudnia 2016 r. została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2018 r.  
20 Wprowadzony zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z 2 marca 2015 r. Poprzednio podobny zakres obowiązków 

uregulowano w § 34 Regulaminu organizacyjnego Urzędu, wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy 
Bobrowniki z dnia 20 czerwca 2012 r.   
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 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier 
i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie 
i przeprowadzanie innych uzgodnionych i zatwierdzonych form zajęć sportowych 
i rekreacyjnych; 

 utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, dbanie o ład i porządek na 
terenie kompleksu sportowego „Orlik”; 

 współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy 
w organizacji zajęć sportowych oraz współpraca z klubami sportowymi 
działającymi na terenie Gminy; 

 przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk 
sportowych; 

 wykonywanie czynności trenerskich miejscowej drużyny piłki nożnej halowej; 

 wyjazdy na mecze z miejscową drużyną piłki nożnej halowej; 

 opieka nad dziećmi, w tym dbałość o bezpieczeństwo w autobusie podczas 
dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły; 

 wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 

Animatorzy sportu organizowali codzienne zajęcia sportowe, projekty sportowe, 

imprezy (np. Dzień Dziecka, Sołtysiada, Dożynki), współpracowali z klubami 

sportowymi. Zakupiony sprzęt sportowy, np. badminton, frisbee, pozwalał na 

rozszerzenie oferty zajęć na kompleksie sportowym „Orlik”. 

 (dowód: akta kontroli str. 266, 387-388, 392-393) 

2.4. Z informacji rocznych animatorów oraz przekazanych przez pracownika Urzędu 
nadzorującego pracę animatorów wynikało, że kompleks sportowy „Orlik” pełnił 
funkcję lokalnego centrum rekreacji, na terenie którego odbywały się imprezy 
i biesiady, festyny, zawody sportowe, strażackie, ćwiczenia, pokazy bojowe, strefy 
kibica. Otoczenie kompleksu (w pobliżu ruin gotyckiego zamku) sprzyjało 
wspólnemu spędzaniu czasu przez całe rodziny. Latem obok kompleksu sportowego 
„Orlik” m.in. instalowane było przenośne wesołe miasteczko na czas imprez 
plenerowych, oferowano poczęstunki domowego jadła z produktów ekologicznych 
serwowanych przez Koła Kobiet. Z kompleksu sportowego „Orlik” korzystał Ludowy 
Zespół Sportowy, LZS Wiślanin Bobrowniki, a ochotnicze straże pożarne odbywały 
zawody sportowo-pożarnicze. Listę dyscyplin sportowych, a tym samym form 
spędzania wolnego czasu, poszerzono o badmintona, fitness, frisbee oraz różne gry 
i zabawy dla najmłodszych. Zakres tych dyscyplin i form rekreacji wynikał m.in. z 
konsultacji społecznych. Teren kompleksu sportowego „Orlik” był także miejscem 
przygotowań do mistrzostw i zawodów.   

(dowód: akta kontroli str. 228-229, 232-234, 266-269, 389) 

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

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) w Gminie 
zatrudniano wykwalifikowanych i aktywnych animatorów sportu. Prowadzone zajęcia 
były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców, a kompleks sportowy 
„Orlik” pełnił także funkcję lokalnego centrum rekreacji, aktywizując gminną 
społeczność.  

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

3.1. Na budowę kompleksu sportowego „Orlik” w latach 2008-2009 Gmina 
wydatkowała 1 206,9 tys. zł. Wydatki te zostały sfinansowane następująco:  

 333,0 tys. zł – ze środków dotacji celowej budżetu państwa, 

 333,0 tys. zł – ze środków dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

 540,9 tys. zł – ze środków własnych Gminy (w tym 406,7 tys. zł – w ramach 
kontraktu wojewódzkiego).      

 (dowód: akta kontroli str. 66, 200) 

3.2. Od powstania kompleksu sportowego „Orlik” do 30 czerwca 2017 r. na jego 
utrzymanie Gmina wydatkowała  348,8 tys. zł. W kwocie tej ujęto wydatki na remont 
kompleksu sportowego „Orlik” w 2010 r. związany z powodzią, na który 
wydatkowano 72,8 tys. zł (58,2 tys. zł – środki z budżetu państwa; 14,6 tys. zł – 
środki własne). W badanym okresie wydatki na utrzymanie kompleksu wyniosły 
172,4 tys. zł, z tego główną pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenie 
animatorów – 132,6 tys. zł, tj. 76,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 79, 200-201) 

3.3. Dofinansowanie do budowy kompleksu sportowego „Orlik” w latach 2008-2009 oraz 
do jego remontu w 2010 r. zostało wydatkowane w sposób prawidłowy i rozliczone 
w sprawozdaniach złożonych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu21,  Marszałkowi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego22 oraz Ministrowi Sportu i Turystyki23.  

(dowód: akta kontroli str. 23-30, 66, 77) 

3.4. Roboty budowlane kompleksu sportowego „Orlik” zostały zakończone 
15 kwietnia 2009 r. Komisyjny odbiór robót potwierdził wykonanie ich zgodnie 
z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi. Ponadto 
remont kompleksu sportowego „Orlik” odebrany komisyjnie 1 grudnia 2010 r. został 
wykonany prawidłowo, zgodnie z umową. 

(dowód: akta kontroli str. 30-40, 76) 

3.5. W badanym okresie wydatki poniesione przez Urząd na utrzymanie kompleksu 
sportowego „Orlik” były niższe od kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych24. Poszczególne wydatki bieżące 
(zakup energii elektrycznej, woda, usługi asenizacyjne, ubezpieczenie majątku, 
drobne zakupy) nie były wydzielone w ewidencji księgowej. W Urzędzie nie ustalono 
wewnętrznych regulacji udzielania zamówień publicznych poniżej ww. progu. Wójt 
podał, że dokonując tych wydatków opierano się na zapisach Prawa zamówień 
publicznych.   

(dowód: akta kontroli str. 200-201, 230) 

3.6. Animatorzy zatrudnieni byli w Urzędzie i finansowani z działu administracji 
publicznej łącznie z pracownikami Urzędu. W badanym zakresie25 ustalono, że 
wynagrodzenia animatorów wypłacane przez Urząd były zgodne z warunkami 

                                                      
21 Kwota dotacji w wysokości 333,0 tys. zł na budowę. 
22 Kwota dotacji w wysokości 333,0 tys. zł na budowę. 
23 Kwota dotacji w wysokości 58,2 tys. zł na prace remontowe. 
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 
25 Badaniem objęto miesięczne przelewy wynagrodzenia animatorów za maj w latach 2013-2017. 
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umowy i listami płac. Wynagrodzenie to nie było niższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę26.  

 (dowód: akta kontroli str. 165-199, 201) 

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

Gmina prawidłowo rozliczyła dotacje na budowę, remont i utrzymanie kompleksu 
sportowego „Orlik”. W latach 2013-2017 (do zakończenia czynności kontrolnych) 
Urząd prawidłowo planował i wydatkował środki finansowe na bieżące utrzymanie 
kompleksu sportowego „Orlik”, w tym na wynagrodzenie animatorów.   

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli27, wnosi o: 

1. Usunięcie uszkodzeń wykładziny podłogowej w jednej z szatni kompleksu 
sportowego „Orlik”. 

2. Zapewnienie pełnej sprawności lamp oświetlających boiska kompleksu 
sportowego „Orlik”. 

3. Dostosowanie zaplecza kompleksu sportowego „Orlik” do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.   

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      27   września 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Andrzej Maciejski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

                                                      
26 Ustalane co roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 847). 
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 524; dalej: „ustawa o NIK”. 
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