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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Zagnańsku (dalej: Urząd), ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 

 

Wojciech Ślefarski, Wójt Gminy Zagnańsk od 4 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Zagnańsk był również Szczepan 
Skorupski – od 5 grudnia 2010 r. do 3 listopada 2018 r. 

 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych. 

2. Charakter działań promocyjnych, ich realizacja i wysokość wydatków 
ponoszonych na promocję. 

3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań promocyjnych i ich ewaluacja. 

 

Lata 2014-2018 z wykorzystaniem danych i dowodów sporządzonych przed lub po 
tym okresie, dotyczących przedmiotu kontroli. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

Piotr Fatalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/21/2019 z 14 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-5) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Promocja zasobów gminy Zagnańsk (dalej również Gmina) została określona jako 
jeden z celów operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014-2024 
(dalej: Strategia). Pomimo obowiązku wynikającego z tego dokumentu, w Urzędzie 
nie opracowano m.in. strategii promocji gospodarczej gminy Zagnańsk i oferty 
inwestycyjnej, strategii marki „Zagnańsk” jako miejsca zamieszkania oraz 
wypoczynku letniskowego, oferty promującej Gminę jako miejsce zamieszkania dla 
mieszkańców Kielc.  

Nie sporządzano analizy potrzeb w zakresie promowania oraz planu działań 
promocyjnych, co mogło powodować, że realizowane działania promocyjne miały 
charakter doraźny oraz nie w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  

W Urzędzie wyznaczono komórkę organizacyjną odpowiedzialną za promocję,  
a zadania o charakterze promocyjnym zostały ujęte w zakresie czynności 
pracownika. 

Środki na promocję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych3 
(dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji), zaplanowano w rozdziale klasyfikacji 
budżetowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki promocyjne Gminy na przestrzeni kontrolowanego okresu zmniejszyły się – 
z 163,8 tys. zł w 2014 r. do 140,5 tys. zł w 2018 r. i wyniosły ogółem 756,5 tys. zł. 
Analiza 72 wydatków na łączną kwotę 212 917,16 zł (28,1% wydatków poniesionych 
na działania promocyjne przez Urząd) wykazała, że do zadań promocyjnych Gminy 
wykorzystywano m.in.: imprezy okolicznościowe i kulturalne (Dni Zagnańska, 
urodziny Dębu „Bartek”), imprezy o charakterze historycznym (Święto 
Niepodległości) wydawanie miesięcznika Gazeta Zagnańska, publikacje prasowe  
w gazecie codziennej Echo Dnia oraz internet (TVŚwiętokrzyska, Facebook, 
wirtualnastrefa.pl). Objęte analizą wydatki prawidłowo ujęto w rozdziale 75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, za wyjątkiem dwóch dotyczących 
promocji w gazecie codziennej Echo Dnia na łączną kwotę 1918,80 zł, z których 
jeden ujęto w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),  
a drugi w rozdziale 75095 - Pozostała działalność. 

Dwa z dziesięciu badanych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego dotyczące wydatków promocyjnych zostały przeprowadzone niezgodnie 
z wewnętrznymi procedurami.  

Urząd nie przeprowadzał corocznie badania wskaźników realizacji celu 
operacyjnego Promocja zasobów gminy, pomimo wymogu zawartego w Strategii. 
Niemonitorowanie tych wskaźników spowodowało brak możliwości dokonania oceny 
czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu działania promocyjne wpłynęły na poprawę 
atrakcyjności Gminy. Wykonany na zlecenie Urzędu raport z okresowej realizacji 
Strategii za lata 2014-2018 przedstawił wartości trzech z czterech wskaźników, przy 
czym dotyczył on jedynie 2018 r. 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych 
W okresie objętym kontrolą zadania dotyczące promocji przypisane zostały trzem 
komórkom organizacyjnym. Do 31 stycznia 2016 r. zadania w powyższym zakresie 
należały do właściwości Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, od  
1 lutego 2016 do 31 grudnia 2016 r. do stanowiska ds. promocji i turystyki, a od  
1 stycznia 2017 r. do Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień 
Publicznych (dalej: PZ). Stanowisko ds. promocji i turystyki i PZ były 
podporządkowane bezpośrednio Wójtowi. W okresie objętym kontrolą zadania 
dotyczące promocji wykonywał […]5, podinspektor ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych i promocji. Do jego zadań należało m.in.: 
− współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa, 
− współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
− współdziałanie z Gminną Biblioteka Publiczną w Samsonowie oraz Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie imprez, koncertów, 
uroczystości lokalnych; 

− współpraca z mediami; 
− wydawanie folderów, publikacji, informatora samorządowego „Zagnańsk”  

i innych materiałów promujących Gminę; 
− opracowywanie materiałów na stronę internetową Gminy; 
− prowadzenie dokumentacji fotograficznej, audiowizualnej z wydarzeń, akcji  

i imprez promujących Gminę; 
− promowanie Gminy poprzez udział w targach, konkursach ogłaszanych przez 

inne jednostki samorządowe oraz prywatne instytucje; 
− promocja turystyczna i gospodarcza Gminy, wydawanie, kolportaż materiałów 

promocyjnych i informacyjnych o Gminie; 
− planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych 

zadań i rozliczanie wydatków. 
 (akta kontroli str. 8-41) 

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego dotyczącego 
promocji, nie określono również zasad wykonywania zadań dotyczących promocji  
i nie sporządzono analizy potrzeb w zakresie promocji. 

(akta kontroli str. 57) 

Były Wójt Szczepan Skorupski wyjaśnił: profesjonalnych badań nie prowadziliśmy, 
natomiast prowadzone były dyskusje na ten temat na komisjach Rady Gminy 
Zagnańsk. Nie czuliśmy potrzeby, żeby wydatkować pieniądze na takie badania. 

(akta kontroli str. 311-315) 

Podczas posiedzeń Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa nie analizowano potrzeb 
w zakresie promocji. 

(akta kontroli str. 333-374) 

Uchwałą 47/2014 Rady Gminy Zagnańsk z 31 marca 2014 r. przyjęto Strategię. 
Jednym z jej celów operacyjnych jest Promocja zasobów Gminy, którą uznano za 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność 
osoby fizycznej). 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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niezbędną do pomyślnego zrealizowania pozostałych działań zaplanowanych  
w Strategii. 
Promocja gospodarcza miała na celu przyciągnięcie nowych inwestycji oraz 
wspieranie działających na rynku przedsiębiorców. Zakładała m.in. opracowanie 
strategii promocji gospodarczej Gminy i oferty inwestycyjnej, udział  
w gospodarczych targach branżowych oraz promocje w mediach, nawiązanie 
współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz współpracę z instytucjami 
wspierającymi biznes działającymi w skali regionu, kraju oraz zagranicznymi. 
Promocja turystyczna, według Strategii, miała na celu przyciągnięcie turystów, nie 
tylko do turystyki jednodniowej, co miało przyczynić się do rozwoju gospodarki 
lokalnej. Zakładano m.in.: 
− udział w targach branżowych oraz promocje w specjalistycznej prasie; 
− stworzenie ścieżki edukacyjnej na wyznaczonych szlakach; 
− rozwój działalności Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie  

i realizację imprez promocyjnych na terenie po Hucie Józef; 
− wsparcie budowy skomercjalizowanej futurystycznej koncepcji przy Dębie 

„Bartek”; 
− stworzenie i wdrożenie programu imprez o skali ponadgminnej nawiązujących 

do dziedzictwa kulturowego obszaru; 
− udział w projektach i publikacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, 

edukację ekologiczną; 
− przygotowanie projektów promocyjnych skierowanych do odbiorców mających 

potencjał rozwojowy. 
Planowano również promowanie Gminy jako miejsca zamieszkania oraz obszaru do 
turystyki letniskowej. W tym celu zakładano m.in. opracowanie strategii marki 
„Zagnańsk”, działanie pozycjonujące markę i realizację działań skierowanych do 
zidentyfikowanych grup docelowych. Planowano wykorzystanie turystyki kulturowej  
i aktywnej jako najistotniejszych elementów komunikacji marki oraz skierowanie 
oferty promującej Gminę jako miejsca zamieszkania dla mieszkańców Kielc. 
W Strategii wskazano, że na promocję w obszarach zasobów i kultury Gmina może 
uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich. 

(akta kontroli str. 42-53, 57) 

W okresie objętym kontrolą nie realizowano części Strategii co szczegółowo opisano 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 58-60) 

Do oceny realizacji celu operacyjnego Promocja zasobów Gminy w Strategii 
wskazano cztery wskaźniki: 
− liczba osób odwiedzających obiekty turystyczne na terenie Gminy (wartość 

bazowa – 10 000; wartość docelowa w 2020 r. – 15 000); 
− nowozarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej 

(wartość bazowa – 124; wartość docelowa w 2020 r. – 170); 
− liczba zameldowanych na pobyt stały w Gminie w ciągu roku (wartość bazowa – 

126; wartość docelowa w 2020 r. – 200); 
− liczba imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym (wartość 

bazowa – 0; wartość docelowa w 2020 r. – 2). 
W Strategii wskazano, że badanie wskaźników miało odbywać się raz w roku, 
jednak nie wskazano wartości jakie wskaźniki miały osiągnąć w poszczególnych 
latach, a jedynie wartości docelowe w 2020 r. 

 (akta kontroli str. 51-52) 

W Urzędzie w kontrolowanym okresie nie opracowywano planów działań 
promocyjnych. Podczas kontroli Urząd nie przedłożył żadnych dokumentów 
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planistycznych, z których wynikałoby jakie działania składały się na ujęte  
w uchwałach budżetowych na lata 2014-2018 kwoty wydatków na promocję. 

(akta kontroli str. 57, 61) 

Były Wójt Szczepan Skorupski wyjaśnił m.in. zadania z zakresu promocji 
zidentyfikowane były w budżecie Gminy Zagnańsk (urodziny Dębu „Bartek”, Dzień 
Gminy Zagnańsk itp.). 

(akta kontroli str. 311-315) 

W budżecie Gminy wydatki na promocję ujęte były jedną kwotą bez rozbicia na 
poszczególne zadania, natomiast w planie zamówień publicznych do 30 000 euro, 
opracowanym po uchwaleniu budżetu, ujęto w: 
− 2015 r. m.in. wydatki na imprezy kulturalne (Dni Zagnańska, Niezapominajka, 

itp.) w łącznej wysokości 175 700 zł; 
− 2016 r. m.in. wydatki na imprezy kulturalne w Gminie, promocje, Gazetę 

Zagnańską na łączną kwotę 140 000 zł; 
− 2017 r. m.in. wydatki na Dni Zagnańska, Niezapominajka, itp.) w łącznej 

wysokości 175 700 zł; 
− 2018 r. m.in. wydatki na imprezy kulturalne (Dni Zagnańska, Niezapominajka, 

itp.) w łącznej wysokości 60 000 zł, promocje – 55 000 zł oraz imprezy 
kulturalne i organizację czasu wolnego dla dzieci - 16 740,27 zł. 

(akta kontroli str. 267-281) 

W uchwałach budżetowych Gminy na promocję zaplanowano w 2013 r. – 126,9 tys. 
zł, w 2014 r. – 185,7 tys. zł, w 2015 r. – 175,7 tys. zł, w 2016 r. – 134,7 tys. zł,  
w 2017 r. – 126,5 tys. zł oraz w 2018 r. – 126,5 tys. zł. Po zmianach, 
wprowadzonych w trakcie poszczególnych lat, planowane wydatki na promocję 
wynosiły odpowiednio w 2013 r. – 138,7 tys. zł (wzrost w stosunku do uchwały 
budżetowej o 9,3%), w 2014 r. – 170,1 tys. zł (spadek o 8,4%), w 2015 r. 
 – 168,9 tys. zł (spadek o 3,9%), w 2016 r. – 111 tys. zł (spadek o 17,6%), w 2017 r. 
– 159,8 tys. zł (wzrost o 26,3%) oraz w 2018 r. – 146,7 tys. zł (wzrost o 15,9%). 
Środki te zgodnie z wymogami załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji zostały zaplanowane w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego.  

 (akta kontroli str.62-64) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na nierealizowaniu Strategii w części 
dotyczącej: 
− opracowania strategii promocji gospodarczej gminy Zagnańsk i oferty 

inwestycyjnej; 
− opracowania jednolitej kolorystyki i wizualizacji materiałów informacyjnych  

i promocyjnych; 
− współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym 
− współpracy z instytucjami wspierającymi biznes działającymi w skali regionu, 

kraju oraz zagranicznymi; 
− wsparcia budowy skomercjalizowanej futurystycznej konstrukcji przy Dębie 

„Bartek”; 
− stworzenia i wdrożenia programu imprez o skali ponadgminnej nawiązujących 

do dziedzictwa kulturowego obszaru; 
− współpracy z miastami partnerskimi przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz 

w kwestiach zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym; 
− strategii marki „Zagnańsk” jako miejsca zamieszkania oraz wypoczynku 

letniskowego, działania pozycjonujące markę „Zagnańsk” i realizacji działań 
skierowanych do zidentyfikowanych grup docelowych; 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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− oferty promującej Gminę jako miejsce zamieszkania dla mieszkańców Kielc. 

Nierealizowanie Strategii w powyższym zakresie a także nieopracowanie planów 
działań promocyjnych oraz analizy potrzeb w zakresie promocji, mogło powodować, 
że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni 
służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  

(akta kontroli str. 42-61) 

Wójt Wojciech Ślefarski wyjaśnił.: nie posiadam wiedzy ani też do tej pory nie udało 
mi się ustalić dlaczego w Urzędzie (w latach 2014-2018 – dop. NIK) nie określono 
zasad, wytycznych – procedur wykonywania zadań dotyczących promocji. Nie udało 
mi się również pozyskać informacji na jakich zasadach odbywało się 
dokumentowanie środków na działania promocyjne. Dlatego też nie znam powodów 
nieopracowania dokumentów strategicznych do obowiązującej Strategii Rozwoju 
Gminy Zagnańsk odnoszących się do działań promocyjnych jak również ich 
nierealizowania w latach 2014-2018. 

 (akta kontroli str. 293) 

Były Wójt Szczepan Skorupski wyjaśnił m.in.: dokumentów formalnych nie 
opracowano, ponieważ każdorazowo wymagana była zgoda Rady Gminy na wydatki 
finansowe związane z opracowaniem niniejszych dokumentów. Gmina Zagnańsk  
w ramach projektu „Szlak Jana III Sobieskiego” nawiązała współpracę z innymi 
podmiotami, były to samorządy z województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, z którymi w 330 rocznicę bitwy pod 
Wiedniem została zorganizowana ogólnopolska impreza pod tytułem Król Jan III 
Sobieski pod Dębem „Bartek”. Wydane zostały na te okoliczność stosowne 
publikacje. Pamiętam duży fotoalbum formatu A4 oraz książkę o projekcie i gminach 
realizujących projekt. Osobiście corocznie brałem udział w Targach Agrotravel, 
stoisko Gminy było zawsze wspólne z gminami Lokalnej Grupy Działania Dorzecze 
Bobrzy. Osobiście na Targach Agrotravel rozdawałem foldery i inne materiały 
promocyjne. Wydatków z tytułu udziału w targach Gmina nie ponosiła, ponieważ za 
stoisko płaciła LGD Dorzecze Bobrzy. Wypromowano wspólnie z Nadleśnictwem 
Zagnańsk markę Dęba „Bartek” pod hasłem „Bartek” nasz wspólny znajomy. 
Wykonane zostały roll-up takie same w nadleśnictwie i Gminie, które później 
wykorzystywano na imprezach przy Dębie „Bartek” oraz przy akcji promującej Dęba 
Barka w sieci. Podpisywałem porozumienie z Nadleśnictwem w sprawie powołania 
Rady Programowej, było to związane z budową centrum fauny i flory przy Dębie 
„Bartek”. 

(akta kontroli str. 311-315) 

Projekt Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego 
Polski Wschodniej, którego Gmina była partnerem (liderem była Gmina Spiczyn), 
realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. przed 
okresem obowiązywania Strategii. 

(akta kontroli str. 326-331) 

Wskazane w wyjaśnieniach porozumienie zawarte 14 stycznia 2016 r. między 
Gminą a Zespołem Szkół Leśnych w Zagnańsku oraz Nadleśnictwem Zagnańsk na 
potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa centrum 
edukacyjnego flory i fauny Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku przestało 
obowiązywać, po tym jak projekt nie otrzymał dofinansowania. 

(akta kontroli str. 332, 381-382) 

Przywołane przez byłego Wójta uczestnictwo Gminy w projekcie „Bartek” nasz 
wspólny znajomy ograniczyło się do wykonania roll-up’u na wzorze przesłanym 
przez Nadleśnictwo Zagnańsk i eksponowania roll-up’a podczas imprez na terenie 
Gminy. 
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(akta kontroli str. 383) 

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu o charakterze strategicznym 
w obszarze promocji. Ponadto nie opracowano m.in. strategii promocji gospodarczej 
gminy Zagnańsk i oferty inwestycyjnej, strategii marki „Zagnańsk” jako miejsca 
zamieszkania oraz wypoczynku letniskowego, oferty promującej Gminę jako miejsce 
zamieszkania dla mieszkańców Kielc, tj. dokumentów, które wskazane były  
w Strategii.  

Nieopracowanie dokumentów wskazanych w Strategii, brak analizy potrzeb  
w zakresie promowania i planu działań promocyjnych, mogło powodować, że 
realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni służyły 
skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  

Środki na promocję zostały zaplanowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

2. Działania promocyjne, ich realizacja i wysokość 
wydatków ponoszonych na promocję 

Wydatki na działania promocyjne wyniosły 118,1 tys. zł w 2013 r., 163,8 tys. zł  
w 2014 r. (wzrost wydatków o 38,8% w stosunku do 2013 r.), 164,3 tys. zł w 2015 r. 
(wzrost o 0,3% w porównaniu do 2014 r.), 110,1 tys. zł w 2016 r. (spadek o 33%  
w stosunku do 2015 r.), 155,6 tys. zł w 2017 r. (wzrost o 41,3% w porównaniu do 
2016 r.) oraz 140,5 tys. zł w 2018 r. (spadek o 9,7% w stosunku do 2017 r.)6.  
W 2018 r. wydatki wzrosły o 19% w porównaniu do 2013 r. Wydatki na działania 
promocyjne stanowiły w poszczególnych latach objętych kontrolą: 
− 0,62% wszystkich wydatków Urzędu w 2013 r.; 
− 0,91% wszystkich wydatków Urzędu w 2014 r.; 
− 0,82% wszystkich wydatków Urzędu w 2015 r.; 
− 0,74% wszystkich wydatków Urzędu w 2016 r.; 
− 1,04% wszystkich wydatków Urzędu 2017 r.; 
− 0,76% wszystkich wydatków Urzędu w 2018 r. 

(akta kontroli str. 63-64, 173-266) 

W kontrolowanym okresie Urząd prowadził głównie działania ukierunkowane na 
zamieszczanie w mediach (m.in. gazeta codzienna Echo Dnia, miesięcznik Gazeta 
Zagnańska, TVŚwiętokrzyska) informacji z życia Gminy oraz cykliczne imprezy 
gminne (Dzień Zagnańska, Urodziny Dębu „Bartek”, Święto Niezapominajki)7.  

(akta kontroli str. 65) 

Gmina posiadała profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym na 
bieżąco przekazywano krótkie informacje z życia Gminy, pracy Urzędu, zdjęcia  
z różnych wydarzeń oraz informacje pomocne mieszkańcom dotyczące ochrony 
zdrowia czy podatków. Zamieszczano również linki do strony internetowej 
www.zagnansk.pl, na której szerzej omawiano zamieszczone na fanpage’u posty.  
W latach 2017-2018 profil Gminy prowadzony był na podstawie umowy przez firmę 
zewnętrzną. Od początku 2019 r. profil prowadzony jest przez kierownika Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, któremu obowiązki w tym zakresie 
przypisano w zakresie czynności podczas niniejszej kontroli. Pracownicy Urzędu 
prowadzili stronę internetową www.zagnansk.pl oraz stronę Biuletynu Informacji 
                                                      
6 Wydatki wykazane przez Urząd w sprawozdaniach budżetowych (RB-28S) w dziale 750 Administracja 
Publiczna rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
7 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
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Publicznej www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/, na których były 
publikowane najważniejsze informacje z życia Gminy oraz związane  
z funkcjonowaniem jej organów. Informacje o Gminie zamieszczane były również na 
stronie www.wirtualnastrefa.pl, na której znajdowały się panoramiczne fotografie 
najciekawszych miejsc oraz informacje o miejscach, które należy zobaczyć będąc  
w Zagnańsku. W latach 2015-2017 na portalu telewizyjnym Telewizja 
Świętokrzyska8 emitowane były dwa materiały miesięcznie dotyczące 
funkcjonowania Gminy. 

(akta kontroli str. 57, 66-88) 

Badaniami kontrolnymi objęto 16 działań/zadań9 promocyjnych Urzędu o łącznej 
wartości 212 917,16 zł (28,1% środków wykorzystanych na działania promocyjne 
przez Urząd) zrealizowanych w latach 2014-2018, w ramach których poniesiono 72 
wydatki. Podczas realizacji zadań dotyczących promocji Gminy zostały poniesione 
m.in. wydatki dotyczące organizacji Dnia Zagnańska, urodzin Dębu „Bartek”, 
wydawania Gazety Zagnańskiej, prowadzenia fanpage’a Gminy, kampanii 
informacyjnej w telewizji internetowej TVŚwiętokrzyska oraz publikacji prasowych  
w gazecie codziennej Echo Dnia. Spośród 72 objętych analizą wydatków, 70 zostało 
ujętych w rozdziale 75075 klasyfikacji budżetowej – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. Wydatki ujmowano w § 4300 Zakup usług pozostałych, § 4210 Zakup 
materiałów i wyposażenia oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe dwa 
wydatki dotyczyły reklamy/promocji w gazecie codziennej Echo Dnia i zostały  
w jednym przypadku zaksięgowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) w § 4300, a w drugim w 75095 - Pozostała działalność  
w § 4300. 

Dokumentacja dotycząca objętych badaniem działań promocyjnych nie zawierała 
odniesień do obowiązujących w kontrolowanym okresie Strategii lub innych 
dokumentów o charakterze planistycznym. 

(akta kontroli str. 66-74, 89-90, 91-106, 121-134, 282-289, 384-484) 

Wśród objętych badaniem wydatków promocyjnych znalazły się cztery 
ogłoszenia/reklamy zamieszczone w gazecie codziennej Echo Dnia, w których  
w miesiącach lipiec-listopada 2018 r. (tj. w okresie przedwyborczym) przedstawiono 
przede wszystkim dokonania władz Gminy, a nie prezentowano walorów Gminy. 
Artykuły ilustrowane były zdjęciami władz Gminy, powiatu kieleckiego i województwa 
świętokrzyskiego.  
Zamieszczony 20 lipca 2018 r. artykuł Kolejny krok do poprawy jakości życia 
mieszkańców Gminy Zagnańsk rozpoczyna się od słów: w dniu 10 lipca 2018 r. Wójt 
Szczepan Skorupski podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 
Adamem Jarubasem umowę na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji i sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk (…). W artykule zamieszczono zdjęcia 
podpisujących umowę byłego Wójta Szczepana Skorupskiego, marszałka 
województwa Adama Jarubasa, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego 
Roberta Kaszuby oraz radnych gminy Zagnańsk. 

W reklamie, zamieszczonej w dniu 19 października 2018 r., promującej zadanie pn. 
Nowa Era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług  
w Gminie Zagnańsk, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy zamieszczono zdjęcia Wójta Szczepana Skorupskiego, 
koordynatora projektu Roberta Kaszuby, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zagnańsku Anny Żmudzińskiej, jako osób zachęcających do udziału w projekcie.  

                                                      
8 www.tvswietokrzyska.pl. 
9 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
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W publikacji prasowej z 19 października 2018 r. Wreszcie się udało, dotyczącej 
uzyskania dofinansowania inwestycji pod nazwą Budowa centrum edukacyjnego 
flory i fauny Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku, poza ilustracją budowanego obiektu 
zamieszczono również zdjęcie byłego Wójta Szczepana Skorupskiego. 

Artykuł Umowa na budowę centrum przy Dębie „Bartek” w Zagnańsku podpisana, 
zamieszczony w dniu 2 listopada 2018 r., rozpoczyna się od wyrazów Wójt Gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski, przy obecności Koordynatora ZIT KOF Roberta 
Kaszuby, podpisał w dniu 31 października z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem oraz członkiem Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem, pre-umowę na realizację zadania pn. 
Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod 
działalność w branży hotelowo-gastronomicznej (…). Na dwóch z trzech zdjęć 
zamieszczonych w artykule zostały przedstawione osoby podpisujące umowę. 

(akta kontroli str. 91-106) 

Były Wójt Szczepan Skorupski wyjaśnił: w artykułach przedstawiono wizualizacje 
centrum przy Dębie „Bartek”, z uwagi iż artykuł mówi o przyszłej budowie nie byłoby 
sensu pokazywania pustej łąki. W kolejnym artykule zatytułowanym Umowa na 
budowę centrum przy Dębie „Bartek” opisującym podpisanie umowy są dwa zdjęcia 
dokładnie z momentu podpisania umowy. Taka sama sytuacja jest w artykule na 
temat budowy kanalizacji są zdjęcia dokładnie z momentu podpisania umowy nad 
zbiornikiem wodnym w miejscowości Umer. Zdjęcia trzech osób w reklamie projektu 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk w ramach 
projektu Nowa Era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu,  
e-usług w Gminie Zagnańsk miały na celu użycie autorytetu tych osób: wójt, 
koordynator projektu i dyrektor GBP w Samsonowie w celu zachęcenia do udziału  
w zajęciach. 

(akta kontroli str. 311-315) 

Wśród objętych badaniem wydatków promocyjnych znalazły się niżej wymienione 
wynikające z: 
− rachunku nr 40/2015 wystawionego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi 

Kieleckiej za udział w zjeździe/szkoleniu sołtysów z gminy Zagnańsk z władzami 
powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego w hotelu Stella w dniu 
26 września 2015 r. – 500 zł; 

− faktury 44/2016 z 12 listopada 2016 r. dotyczącej zakupu dwóch wieńców 
patriotycznych – łączna kwota 240 zł; 

− faktury FAS/10/08/2017 z 29 sierpnia 2017 r. wystawionej za usługę 
cateringową (dla delegacji sołtysów z Ukrainy) – 416 zł; 

− faktury 14/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. za wynajem pokoi (dla delegacji 
sołtysów z Ukrainy) – 1365 zł. 

(akta kontroli str. 282-289) 

Były Wójt Szczepan Skorupski wyjaśnił m.in.:  
− na zjeździe dostępne były materiały promocyjne dotyczące Gminy, które 

osobiście zawoziłem, ponieważ byłem uczestnikiem tego zjazdu. Wszyscy 
uczestnicy wraz ze smyczą i plakietką zjazdu otrzymywali również foldery 
formatu A5 promujące Gminę Zagnańsk. Zamierzony efekt jakim było dotarcie  
z informacją o Gminie Zagnańsk, o jej walorach oraz o firmach działających na 
terenie Gminy Zagnańsk został osiągnięty; 

− była to promocja postaw patriotycznych (Święto Niepodległości) wśród 
mieszkańców i zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów z PiS; 

− Gmina Zagnańsk była partnerem zjazdu sołtysów w Wąchocku. Na terenie 
naszej Gminy, w Ochotniczej Straży Pożarnej Chrusty odbyła się komisja, która 
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wybrała sołtysa województwa świętokrzyskiego oraz inne spotkania 
organizacyjne związane ze zjazdem. W planach tego zjazdu była wizyta 
sołtysów z Ukrainy. Osobiście zaproponowałem zwiedzanie Gminy Zagnańsk 
dla sołtysów z Ukrainy oraz spotkania z sołtysami, prelekcje na temat naszego 
funduszu sołeckiego oraz zapoznanie z działalnością Urzędu Gminy i sołtysów 
w Polsce. Zaowocowało to tym, że podczas zjazdu sołtysów w Wąchocku była 
prezentacja tego co sołtysi z Ukrainy zwiedzili w naszej Gminie i czego się  
o Gminie dowiedzieli. Osobiście uważam, że była to najlepsza promocja Gminy, 
jak sołtysi z Ukrainy na forum zjazdu przy kilkusetosobowej widowni chwalili 
atrakcje Gminy Zagnańsk. Informacje o naszej Gminie zabrali również na 
Ukrainę w materiałach promocyjnych jakie im przygotowaliśmy. 

(akta kontroli str. 311-315) 

Wysokość poszczególnych wydatków poniesionych przez Urząd na działania 
promocyjne w kontrolowanym okresie nie przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro10, w związku z czym nie było obowiązku 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych11. 
Udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej  
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do dnia 8 marca 2015 r. 
odbywało się na podstawie Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień 
w Urzędzie Gminy Zagnańsk, których szacunkowa wartość nie przekracza 
równowartości w złotych kwoty 14 000 euro, a od 9 marca 2015 r. – Regulaminu 
postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 
których szacunkowa wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 
euro. Do 8 marca 2015 r. dla zamówień do 5000 zł przeprowadzano rozeznanie 
cenowe, z którego sporządzano notatkę, a powyżej 5000 zł przeprowadzano 
pisemne rozeznanie cenowe poprzez zapraszanie do składania pisemnych ofert co 
najmniej trzech wykonawców. Od 9 marca 2015 r. sposób realizacji zamówienia 
określono dla trzech grup cenowych: do 2000 euro, powyżej 2000 euro do 10 000 
euro oraz powyżej 10 000 euro. Do 2000 euro pracownik merytoryczny miał 
przeprowadzić rozeznanie rynku, z którego sporządzał notatkę służbową, którą 
akceptował kierownik referatu. W przypadku zamówień publicznych o wartości 
powyżej 2000 euro do 10 000 euro pracownik miał przeprowadzić pisemne 
rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert co najmniej trzech 
wykonawców. Powyżej 10 000 euro należało sporządzić szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, określić aktualną szacunkową wartość przedmiotu 
zamówienia, określić termin realizacji zamówienia, a następnie wystąpić pisemnie 
co najmniej do trzech wykonawców. Procedury dotyczące zamówień powyżej 
10 000 euro przeprowadzał Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  
i Zamówień Publicznych. 

(akta kontroli str. 107-120) 

Badanie prawidłowości wydatkowania środków na działania promocyjne 
przeprowadzono na próbie dziesięciu wydatków12 dobranych w sposób celowy. 
Spośród dziesięciu wydatków dwa wydatki zostały poniesione z pominięciem 
procedur wewnętrznych, tj. bez przeprowadzenia pisemnego rozeznania cenowego 
(co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

                                                      
10 14 000 euro do 15 kwietnia 2014 r.  
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
12 Organizacja Dnia Zagnańska w 2014 r. za kwotę 49 800 zł, w 2016 r. – 17 792 zł i w 2018 r. – 48 666 zł, 
organizacja Urodzin Dębu „Bartek” w 2015 r. – 11 132 zł i w 2017 r. – 6728 zł, drukowanie Gazety Zagnańskiej  
w 2016 r. – 28 728 zł, prowadzenie fanpage’a gminy Zagnańsk w 2017 r. – 22 000 zł, realizacja materiałów 
promocyjnych w ramach projektu Śladami Tetrapoda w 2015 r. – 10 922 zł, kampania informacyjna  
w TVŚwiętokrzyska w 2017 r. – 8118 zł oraz prezentacja w serwisie www.wirtualnastrefa.pl w 2017 r. – 3690 zł. 
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(akta kontroli str. 66-74, 89-90, 121-134, 388-479) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zaewidencjonowano wydatków 
dotyczących wyjazdów służbowych związanych z promocją w rozdziale klasyfikacji 
budżetowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 
75023 Urzędy gmin ujęto natomiast wydatki dotyczące wyjazdów służbowych: 
− na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach  

w 2015 r. i w 2016 r. w wysokości po 25,07 zł jednorazowo; 
− na terenie Gminy w celu rozwieszania plakatów dotyczących imprezy W obronie 

Biało-czerwonej w wysokości 33,43 zł; 
− do Kielc po odbiór materiałów promocyjnych w 2016 r. w wysokości 30,08 zł; 
− do Kielc po odbiór grawertonu w 2018 r. w wysokości 25,07 zł. 

(akta kontroli str. 135-137) 

Analiza zapisów na kontach analitycznych w układzie rodzajowym wydatków 
kontrolowanej jednostki, w 2014 i 2018 r., dla rozdziałów 63003 Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki (Dział 630 – Turystyka) oraz 92605 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej (Dział 926 – Kultura fizyczna) wykazała, że w rozdziałach tych nie 
klasyfikowano wydatków na promocję. 

(akta kontroli str. 62, 138-172) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na przeprowadzeniu dwóch postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego (z dziesięciu badanych) dotyczących działań 
promocyjnych niezgodnie z wewnętrznymi procedurami. W postępowaniach tych nie 
dokonania bowiem pisemnego rozeznania cenowego przed wyborem wykonawcy.  

Umowę na organizację Dnia Zagnańska w 2014 r. za kwotę 49 800 zł brutto zawarto 
w dniu 9 kwietnia 2014 r. po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z trzema 
potencjonalnymi wykonawcami, pomimo że zgodnie z punktem 1 rozdziału  
5 Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy 
Zagnańsk, których szacunkowa wartość nie przekracza równowartości w złotych 
kwoty 14 000 euro z dnia 24 kwietnia 2013 r., dla zamówienia o wartości powyżej 
5000 zł, należało przeprowadzić pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do 
składania ofert taką liczbę wykonawców (co najmniej trzech), która zapewnia 
konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 
Umowę na organizację festynu 1015 urodziny Dębu „Bartek” za kwotę 11 132 zł 
zawarto 23 września 2015 r. po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z trzema 
potencjonalnymi wykonawcami, pomimo że zgodnie z punktem 1 lit. a rozdziału 5 
Regulaminu postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy  
w Zagnańsku, których szacunkowa wartość nie przekracza równowartości w złotych 
kwoty 30 000 euro, dla zamówień powyżej 2000 euro do 10 000 euro, należało 
przeprowadzić pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką 
liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty (co najmniej trzech wykonawców). 

(akta kontroli str. 107-134) 

Wójt Wojciech Ślefarski wyjaśnił, że nie potrafi wyjaśnić powodów zawarcia umowy 
nr 105/2015 z dnia 23 września 2015 r. bez rozeznania cenowego, jak również nie 
może wskazać celu ani zamierzonego efektu, który ówczesny Wójt chciał osiągnąć. 

(akta kontroli str. 293) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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[…]13, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji, odnośnie 
postępowania na organizację Dni Zagnańska w 2014 r. wyjaśnił m.in.: istotnie 
zapytania zostały skierowane drogą telefoniczną, a nie pisemnie, ale cel mówiących 
o tym przepisów został spełniony - zapytania zostały skierowane do trzech 
potencjalnych wykonawców i została wybrana najkorzystniejsza oferta. Na nasze 
zapytanie uzyskaliśmy trzy odpowiedzi - w tym jedna, ta najkorzystniejsza, została 
dostarczona drogą mailową. Z firmą, która zaproponowała najkorzystniejsza ofertę - 
Zamawiający podpisał umowę.  

Natomiast odnośnie postępowania na organizację festynu 1015 urodziny Dębu 
„Bartek” […]14  wyjaśnił m.in.: brak rozeznania pisemnego spowodowany był jedynie 
tym, że do końca Zamawiający nie był pewny czy przeprowadzi tę imprezę oraz jaki 
będzie jej termin. Stąd nie było wystarczająco czasu na pisemne rozeznanie - 
świadczy o tym podpisanie umowy na trzy dni przed imprezą.  

(akta kontroli str. 526-527) 

Do działań promocyjnych Gminy wykorzystywano m.in.: imprezy okolicznościowe 
i kulturalne (Dni Zagnańska, urodziny Dębu „Bartek”), wydawanie miesięcznika 
Gazeta Zagnańska, artykuły prasowe oraz internet (TVŚwiętokrzyska, Facebook, 
wirtualnastrefa.pl). 

Dwa postępowania (z dziesięciu zbadanych) o udzielenie zamówienia publicznego 
dotyczące wydatków promocyjnych zostały przeprowadzone niezgodnie  
z wewnętrznymi procedurami.  

 

3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań 
promocyjnych i ich ewaluacja 

W Strategii określono, że badanie wskaźników realizacji celu operacyjnego 
Promocja zasobów gminy odbywać się będzie raz w roku. 

W trakcie kontroli nie przedstawiono dowodów potwierdzających coroczne 
monitorowanie wskaźników. 
W celu monitorowania liczby osób odwiedzających obiekty turystyczne na terenie 
Gminy w Punkcie Informacji Turystycznej w Samsonowie w miesiącach od marca do 
września w 2015 r. i od maja do czerwca 2018 r. prowadzone były dwa zeszyty, 
oddzielnie dla turystyki zorganizowanej i indywidualnej, w których odnotowywano 
liczbę zwiedzających. W zeszycie dotyczącym turystyki zorganizowanej 
odnotowywano skąd grupa pochodzi, liczbę odwiedzających oraz cel podróży.  
W okresie od marca do września 2015 r. odnotowano 4572 turystów 
zorganizowanych oraz 1145 turystów indywidualnych, a w okresie od maja do 
czerwca 2018 r. – 2166 turystów zorganizowanych i 185 turystów indywidualnych. 
Odnotowana liczba turystów była mniejsza od wartości bazowej wynoszącej 10 000 
odwiedzających w 2014 r. i wartości docelowej wynoszącej w 2020 r. – 15 000 
odwiedzających. 
W sporządzonej na potrzeby kontroli informacji były Skarbnik Gminy Robert 
Szechnicki wskazał, że liczba zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarki 
narodowej wynosiła w 2015 r. – 73 podmioty, w 2016 r. – 109, w 2017 r. – 85,  
a w 2018 r. – 76. Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 
była niższa zarówno od wartości bazowej (124 podmioty), jak i wartości docelowej 
(170). 

                                                      
13 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność 
osoby fizycznej). 
14 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność 
osoby fizycznej). 
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Według udostępnionych przez Urząd danych liczba zameldowanych na pobyt stały 
w Gminie w ciągu roku wynosiła w 2015 r. -148 osób, w 2016 r. – 160, w 2017 r. – 
135, a w 2018 r. -127, przy wskazanej w Strategii wartości bazowej 126 i wartości 
docelowej – 200.  

 (akta kontroli str. 42-56, 323-325) 

W sporządzonym w listopadzie 2018 r. raporcie z okresowej realizacji Strategii za 
lata 2014-2018 (dalej: raport) wskazano na: 
− ograniczoną realizację celu operacyjnego odnoszącego się do promocji 

zasobów Gminy; 
− zrealizowanie licznych wydarzeń promujących Gminę wśród mieszkańców; 
− nieopracowanie strategii marki „Zagnańsk” jako miejsca zamieszkania albo 

wypoczynku letniskowego; 
− zasadność kontynuowania prac nad realizacją projektów promujących ofertę 

Zagnańska jako miejsca zamieszkania dla mieszkańców Kielc.  

W raporcie odnotowano następujący poziom realizacji wskaźników według stanu na 
2018 r.: 
− liczba osób odwiedzających obiekty turystyczne na terenie gminy Zagnańsk – 

brak danych (liczba osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 tys. 
mieszkańców – według GUS zdarzenie nie wystąpiło); 

− nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej – 
103 (poziom nowozarejstrowanych podmiotów w skali roku jest niższy niż 
zakładano w stosunku do roku bazowego); 

− liczba zameldowanych na pobyt stały w Gminie w ciągu roku – w skali roku 
odnotowano średnio 17 nowych osób (poziom zameldowanych jest niższy od 
zakładanego w roku bazowym); 

− liczba imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym –  
2 (wskazano urodziny Dębu „Bartek” i 80-te urodziny motocykla SHL, jako 
imprezy, w których poza mieszkańcami Gminy uczestniczyli mieszkańcy Kielc  
i okolic). 

(akta kontroli str. 316-322) 

Wójt wyjaśnił, że nie zna przyczyn nierealizowania zakładanych wskaźników. 
Ponadto odnośnie różnic wartości wskaźników przedstawionych podczas kontroli 
oraz wynikających z raportu wyjaśnił m.in.: 
− w lipcu 2018 r. zamontowano przy Dębie „Bartek” czujniki jednokierunkowe do 

pomiaru liczby odwiedzających. Dane z czytników są bliskie założeniom 
zawartym w Strategii oraz pokazują rosnący trend odwiedzających; 

− wykazana w raporcie Strategii liczba zarejestrowanych nowych podmiotów 
gospodarki narodowej wskazana została na podstawie danych statystycznych 
GUS; 

− zwrot „17 dotyczący liczby zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy ” 
(zawarty w tabeli) odnosi się do średniej wielkości liczebności, a nie do wartości 
nominalnej. 

(akta kontroli str. 293, 375-380) 

Były Wójt wyjaśnił m.in.: odnośnie liczenia osób odwiedzających obiekty 
turystyczne, np. naszą główną atrakcję Dęba „Bartek” nie mogliśmy zainstalować 
urządzeń liczących bez zgody zarządcy terenu czyli Nadleśnictwa Zagnańsk. 
Dopiero przy zmianie trzeciego nadleśniczego udało nam się uzyskać taką zgodę  
i zostało zamontowane elektroniczne urządzenie liczące odwiedzających turystów 
przy wejściu na teren gdzie rośnie Dąb „Bartek”. 

(akta kontroli str. 311-315) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku corocznego badania wskaźników 
realizacji celu operacyjnego Promocja zasobów Gminy określonych w Strategii, za 
wyjątkiem sporządzeniu raportu w 2018 r. oraz niepodejmowaniu działań w związku 
z zagrożeniem nieosiągnięcia zakładanych wskaźników. Niemonitorowanie tych 
wskaźników spowodowało brak możliwości dokonania oceny czy, a jeśli tak, to  
w jakim stopniu działania promocyjne wpłynęły na poprawę atrakcyjności Gminy 

(akta kontroli str. 42-56, 323-325) 

Były Wójt wyjaśnił, że analiza wskaźników nie była przeprowadzana, natomiast 
analiza działań promocyjnych była co roku omawiana przy okazji sprawozdania  
z działalności za rok finansowy przed udzieleniem absolutorium Wójtowi. 

Ponadto były Wójt nie wyjaśnił jakie działania podjęto w celu realizacji założonych 
wskaźników. 

(akta kontroli str. 311-315) 

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za poszczególne lata nie zawierały 
analizy działań promocyjnych, a jedynie informacje o wysokości zaplanowanych na 
promocję środków, wydatkowanych środkach na promocję ogółem oraz na 
najważniejsze zadania. 

(akta kontroli str. 57) 

Urząd nie przeprowadzał corocznie badania wskaźników realizacji celu 
operacyjnego Promocja zasobów gminy, pomimo obowiązku wynikającego ze 
Strategii. Niemonitorowanie tych wskaźników spowodowało, że nie było możliwe 
dokonania oceny czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu działania promocyjne wpłynęły 
na poprawę atrakcyjności Gminy. Wykonany na zlecenie Urzędu raport z okresowej 
realizacji Strategii za lata 2014-2018 przedstawił wartości trzech z czterech 
wskaźników i jedynie w listopadzie 2018 r. Dopiero w lipcu 2018 r. Urząd uruchomił 
urządzenia zliczające turystów odwiedzających Dąb „Bartek” umożliwiające 
monitorowanie czwartego wskaźnika, tj. liczby osób odwiedzających obiekty 
turystyczne na terenie gminy Zagnańsk. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Podjęcie działań mających na celu realizację zadań wskazanych w Strategii  1.
w celu operacyjnym Promocja Gminy Zagnańsk oraz zapewniających 
prawidłowe planowanie zadań dotyczących promocji Gminy, na podstawie 
sporządzanych analiz potrzeb w tym zakresie. 

 Udzielanie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo 2.
zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 

 Badanie wskaźników realizacji celu operacyjnego Promocja zasobów gminy 3.
zgodnie z obowiązującą Strategią oraz podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 
 
 
 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 21 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. 

 

Kielce,       kwietnia 2019 r. 
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