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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (dalej: Urząd), ul. Suchedniowska 3, 26-010 
Bodzentyn. 

Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn od 24 listopada 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn był również 
Marek Krak – do 23 listopada 2014 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 

 

Krzysztof Kopeć, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/3/2019 z 3 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Realizowane w kontrolowanym okresie działania promocyjne miasta i gminy 
Bodzentyn wpisywały się w ogólnie sformułowane cele oraz zadania, ujęte 
w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Bodzentyn3 (dalej: Strategia 
Rozwoju). W dokumencie tym, a także w innych dokumentach nie określono dla 
przyjętych celów i zadań dotyczących promocji wskaźników stopnia ich osiągania. 

W Urzędzie nie sporządzano analiz potrzeb promocyjnych Gminy, nie planowano 
zadań w tym zakresie służących realizacji celów przewidzianych w Strategii 
Rozwoju oraz nie opracowywano rocznych planów jej realizacji, o których mowa 
w tej Strategii. Przyjęty sposób postępowania w Urzędzie w obszarze promocji, tj. 
analiza potrzeb i planowanie działań promocyjnych m.in. na podstawie informacji 
zebranych od mieszkańców, od radnych i sołtysów, od Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki (dalej: MGCKiT), przy uwzględnieniu, że część działań 
realizowano bezpośrednio w odpowiedzi na wpływające do Urzędu oferty (np. 
propozycja dołączenia do fundatorów Buskich Spotkań z Folklorem, 
przeprowadzenie badania Jakości Pracy Urzędów i Obsługi Klienta Przyjazny Urząd 
2016, zakup i montaż dekoracji świątecznych), mógł powodować, że podejmowane 
działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni służyły skutecznej i 
efektywnej promocji miasta i gminy Bodzentyn. 

Zasady wykonywania zadań dotyczących promocji zostały określone w Urzędzie 
w sposób niepozwalający na jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za 
realizację tych zadań. Były one wykonywane, przez większą część kontrolowanego 
okresu, przez osoby, które nie miały ich ujętych w zakresach czynności, a przez 
dziewięć miesięcy kontrolowanego okresu na stanowisku ds. kultury i promocji 
występował wakat. 

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 zagranicznych4 
(dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji) zaplanowano w rozdziale klasyfikacji 
budżetowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Na przestrzeni kontrolowanego okresu wydatki promocyjne Urzędu, za wyjątkiem lat 
2015-20165, oscylowały wokół kwoty 200 tys. zł. Analiza 68 wydatków na łączną 
kwotę 178 724,40 zł (22,4% ogółu wydatków promocyjnych Urzędu) wykazała, że 
działania promocyjne polegały m.in. na: wydawaniu Gazety Samorządowej Głos 
z Bodzentyna, współorganizacji imprez rowerowych i biegowych np. 
MTBCROSSMARATON, zakupie gadżetów promocyjnych, publikacji artykułów 
w lokalnej prasie. Wszystkie objęte analizą wydatki ujmowano w rozdziale 75075 
klasyfikacji budżetowej. W rozdziale tym ujęto także cztery wydatki dotyczące 
zakupu wiązanek pogrzebowych i publikacji kondolencji, które nie miały charakteru 
promocyjnego. 

Jeden z sześciu analizowanych wydatków promocyjnych (dotyczący wyjazdu 
kolonijnego członków dziecięcej orkiestry działającej przy OSP w Bodzentynie) 
dokonany został niezgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, tj. 
bez przeprowadzenia pisemnego rozeznania cenowego. W związku z tym nie 

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

opisowej. 
3 Przyjęta uchwałą Nr VIII/30/2000 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2000 r. 
4 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 

5 W 2015 r wydatki promocyjne Urzędu wyniosły 132,4 tys. zł, natomiast w 2016 r. – 109,9 tys. zł. 
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można było ustalić, czy wydatek ten został poniesiony zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 
i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6, 
z których wynika, że wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinny 
być dokonywane w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych w efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również, że zlecanie zadań 
powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie składał Radzie 
Miejskiej corocznych sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju, wymaganych 
uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie jej 
przyjęcia. W Urzędzie nie monitorowano oraz nie dokonywano analiz efektów 
podejmowanych działań promocyjnych, w konsekwencji nie było możliwe ustalenie 
czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności 
miasta i gminy Bodzentyn. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych 

Od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2015 r. zadania w zakresie promocji miasta 
i gminy Bodzentyn, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu8, były 
realizowane przez Referat Środków Pomocowych i Promocji Gminy9. Od 1 maja do 
4 października 2015 r. zadania z tego zakresu realizowane były na stanowisku do 
spraw środków pomocowych i promocji gminy, które wchodziło w skład Referatu 
Budowlano-Inwestycyjnego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Do 
zadań ww. komórek organizacyjnych należały sprawy związane m.in. z promocją i 
współpracą z zagranicą oraz wymianą młodzieży. W strukturze organizacyjnej 
Urzędu od 5 października 2015 r. wyodrębniono samodzielne stanowisko do spraw 
promocji, zdrowia, sportu i turystyki, a w zakresie jego zadań wskazano m.in. 
promocję miasta i gminy Bodzentyn. Od 20 listopada 2017 r. w Urzędzie utworzone 
zostało stanowisko do spraw kultury i promocji. Do zadań pracownika zatrudnionego 
na tym stanowisku w obszarze promocji należało m.in.: 
− promowanie miasta i gminy Bodzentyn, 
− współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, 
− tworzenie i redagowanie tekstów prasowych, 
− aktywna pomoc przy wydawaniu miesięcznika samorządowego Głos 

z Bodzentyna, 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 

7 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. 

8 Od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2015 r. obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 79/2011 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 grudnia 2011 r. Od 1 maja 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 
obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 
kwietnia 2015 r. Od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem 
nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 stycznia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. do 19 listopada 
2017 r. obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 
z dnia 30 grudnia 2016 r. Od 20 listopada 2017 r. do 31 lipca 2018 r. obowiązywał regulamin wprowadzony 
zarządzeniem nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 listopada 2017 r. Od 1 sierpnia 2018 
r. obowiązuje regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 
lipca 2018 r.   

9 W skład Referatu wchodziły: kierownik, stanowisko ds. przygotowania, koordynacji i rozliczeń projektów 
„miękkich” oraz realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wspołpraca z zagranicą oraz stanowisko ds. 
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz 
realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych.  

OBSZAR 
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− dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy Bodzentyn, 
− bieżąca aktualizacja strony internetowej Gminy oraz umieszczanie materiałów 

promocyjnych w mediach społecznościowych, 
− bieżące monitorowanie i rozliczanie wydatków na kulturę i promocję. 
Promocją w kontrolowanym okresie w Urzędzie zajmowali się: 
− do 4 października 2015 r. Justyna Gawlik, inspektor do spraw pozyskiwania 

środków pomocowych, 
− od 5 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Dorota Ledwójcik, inspektor do 

spraw promocji, zdrowia, sportu i turystyki, 
− od 1 marca 2016 r. do 1 grudnia 2017 r. Ewa Ślęczek, inspektor do spraw 

zdrowia, sportu i turystyki (do 14 maja 2018 r. asystent do spraw społeczno-
kulturalnych), 

− od 2 grudnia 2017 r. do 2 kwietnia 2018 r. Artur Olszewski. 
Od 3 kwietnia 2018 r. samodzielne stanowisko do spraw kultury i promocji nie było 
obsadzone, a zadania przewidziane do realizacji na tym stanowisku były 
wykonywane przez pracowników bez wskazania tych zadań w ich zakresach 
czynności. Wojciech Furmanek, Sekretarz miasta i gminy Bodzentyn wyjaśnił: Do 
dnia 2 kwietnia 2018 r. stanowisko do spraw Kultury i Promocji zajmował Artur 
Olszewski, który złożył rezygnację z dalszej pracy. Od 3 kwietnia na tym stanowisku 
istnieje vacat. W związku z zaistniałą okolicznością, zadania przewidziane na tym 
stanowisku, a w szczególności: promowania Miasta i Gminy Bodzentyn, współpracy 
z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, tworzenia i redagowania 
tekstów prasowych, aktywnej pomocy przy wydawaniu miesięcznika 
samorządowego „Głos z Bodzentyna”, dbałości o budowanie pozytywnego 
wizerunku Miasta i Gminy Bodzentyn, bieżącej aktualizacji strony internetowej 
Gminy oraz umieszczania materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych, 
bieżącego monitorowania i rozliczania wydatków na kulturę i promocję, powierzono 
czasowo Ewie Świątkowskiej10 zajmującej stanowisko do spraw Zdrowia, Sportu 
i Turystyki, Michałowi Furmańczykowi zatrudnionemu w urzędzie jako Informatyk 
oraz Barbarze Rubinkiewicz zatrudnionej jako pomoc administracyjna. 
Zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na brak wystarczających 
środków w budżecie i konieczność szukania oszczędności. 

 (akta kontroli str. 5-99, 517-534) 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu przyjętym zarządzeniem Burmistrza 
Nr 64/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. (wszedł w życie 1 sierpnia 2018 r.) nie 
przewidziano zakresu zadań na samodzielnym stanowisku pracy do spraw kultury 
i promocji. Stanowisko takie zostało przewidziane w strukturze organizacyjnej 
Urzędu wprowadzonej ww. regulaminem wśród innych samodzielnych stanowisk 
pracy wymienionych w § 10 regulaminu, m.in. obok stanowiska do spraw zdrowia, 
sportu i turystyki. W dalszej części regulaminu wymienia się m.in. zadania 
pracownika na stanowisku do spraw promocji, zdrowia, sportu i turystyki 
(§ 21 regulaminu), mimo że w § 10 regulaminu nie przewidziano takiego stanowiska.  
Zadania pracownika na stanowisku do spraw kultury i promocji zostały natomiast 
wskazane w § 21 regulaminu ustalonego zarządzeniem Nr 102/2017 Burmistrza 
z  20 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
i Gminy Bodzentyn. 

(akta kontroli str. 5-63) 

Sekretarz wyjaśnił: Przyczyną nieumieszczenia w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn przyjętym zarządzeniem Burmistrza Nr 64/2018 
z dnia 23 lipca 2018 r. zakresu zadań na samodzielnym stanowisku pracy do spraw 

                                                      
10 Zmiana nazwiska w kontrolowanym okresie na Ślęczek. 
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Kultury i Promocji było przeoczenie. Podczas wprowadzania zmian w Regulaminie 
w § 10, zapomniano o konieczności dostosowania zapisów w § 21. W najbliższym 
czasie zmiany te zostaną wprowadzone do Regulaminu.  

(akta kontroli str. 99) 

W kontrolowanym okresie działania promocyjne, oprócz Urzędu, prowadziło również 
MGCKiT11, które organizowało m.in. imprezę promocyjną Dni Bodzentyna. 

(akta kontroli str. 426) 

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego odnoszącego się 
do działań promocyjnych (strategii lub programu promocji). Kwestie dotyczące 
promocji zostały ujęte w Strategii Rozwoju w: 
− celu głównym II. Zrównoważony rozwój społeczny, celu szczegółowym 

1. Podniesienie poziomu obsługi mieszkańców w oświacie, pomocy społecznej 
oraz rekreacji, w którym przewidziano do realizacji Zadanie 4. Intensyfikacja 
działań na rzecz wzmocnienia patriotyzmu lokalnego przez wykorzystanie 
miejscowych imprez dla promocji gminy (Dni Bodzentyna, Targi końskie), 

− w celu głównym III. Zrównoważony rozwój gospodarczy, celu szczegółowym 
2. Wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych dla aktywnego, 
wszechstronnego rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz atrakcyjne 
określenie szerokiej oferty turystycznej gminy dla różnych grup odbiorców, 
w którym przewidziano do realizacji Zadanie 4. Promocja walorów 
turystycznych oraz tworzenie, we współpracy z sąsiednimi jednostkami, 
aktywnego marketingu turystycznego gminy i regionu, 

− celu głównym III. Zrównoważony rozwój gospodarczy, celu szczegółowym 
3. Tworzenie nowych miejsc pracy, w którym przewidziano do realizacji 
Zadanie 8. Aktywna promocja możliwości inwestowania w gminie ze 
stworzeniem lokalnego systemu preferencji oraz udostępnianiem terenów 
dogodnych do inwestowania, komunalnych i prywatnych (zwłaszcza na 
terenach wiejskich), 

− celu głównym V. Ład instytucjonalny, celu szczegółowym 1. Uzyskanie 
wysokiego poziomu pozyskiwania pomocy zewnętrznej dla realizacji zadań 
rozwojowych w gminie, m.in. prowadzonych na terenach chronionych, które 
należy traktować jako dobro ogólnonarodowe, w którym przewidziano do 
realizacji Zadanie 2. Aktywna promocja potrzeb rozwojowych gminy na targach 
inwestycyjnych i turystycznych, 

− celu głównym V. Ład instytucjonalny, celu szczegółowym 2. Uzyskanie 
wielosektorowego wsparcia dla promocyjnych działań władz gminy, w którym 
przewidziano do realizacji Zadanie 4. Utworzenie pozarządowej organizacji 
(stowarzyszenia lub fundacji), działającej na rzecz realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju gminy. 

W Strategii Rozwoju nie określono sposobów monitorowania jej realizacji, w tym 
monitorowania realizacji zadań dotyczących promocji. W pkt 5 Zarządzanie 
realizacją Strategii wskazano podmioty zarządzające realizacją strategii, m.in. 
koordynatora strategii, do zadań którego, zgodnie z zapisami w dokumencie, miała 
należeć koordynacja wykonywania zadań przez jednostki organizacyjne wskazane 
w rocznym planie realizacji strategii, gromadzenie dokumentacji związanej 
z realizacją strategii oraz informacji określających postępy w jej realizacji 
(z wykorzystaniem wskaźnikowego systemu monitorowania strategii).  
W okresie objętym kontrolą nie były opracowywane roczne plany realizacji Strategii 
Rozwoju, o jakich mowa w tym dokumencie, m.in. w pkt dotyczącym zarządzania jej 
realizacją,  w którym wskazano, że Rada Gminy pełni bieżący nadzór nad realizacją 

                                                      
11 MGCKiT jest samorządową instytucją kultury i jednostką organizacyjną gminy Bodzentyn. 
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strategii, uwzględnia przy tworzeniu budżetu roczne plany realizacji strategii, 
uchwala zmiany zapisów strategii. W Strategii Rozwoju nie wskazano, kto 
opracowywuje ww. plany. 

(akta kontroli str. 100-146) 

W budżecie miasta i gminy Bodzentyn na promocję zaplanowano w 2013 r. – 
205,4 tys. zł, w 2014 r. – 176,6 tys. zł, w 2015 r. – 135,2 tys. zł, w 2016 r. – 141,7 
tys. zł, w 2017 r. – 209,3 tys. zł oraz w 2018 r. – 190,6 tys. zł. Środki te zgodnie 
z wymogami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zostały 
zaplanowane w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
W toku kontroli nie przedłożono dokumentów dotyczących analizowania potrzeb 
promocyjnych i planowania zadań (działań) promocyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że planując działania promocyjne odnoszono się celów 
zapisanych w Strategii Rozwoju, analiza potrzeb w tym zakresie polegała na 
zbieraniu informacji ze spotkań sołeckich, od radnych i sołtysów, od MGCKiT, od 
mieszkańców, którzy mają możliwość osobistej rozmowy z Burmistrzem.  

 (akta kontroli str. 152, 405-409) 

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

1. W Urzędzie w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb 
promocyjnych Gminy, rocznych planów realizacji Strategii Rozwoju oraz nie 
planowano zadań promocyjnych służących realizacji celów określonych w tej 
Strategii.   

Powyższe okoliczności mogą świadczyć o tym, że realizowane działania 
promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni służyły skutecznej 
i efektywnej promocji miasta i gminy Bodzentyn. Dodatkowo w Strategii 
Rozwoju dla celów i zadań odnoszących się do promocji nie określono 
wskaźników stopnia ich realizacji. 

Burmistrz wyjaśnił: Gmina Bodzentyn nie posiada dokumentu strategicznego 
z zakresu promocji. Działania promocyjne obejmują działania i imprezy 
cykliczne oraz działania jednorazowe, których gmina jest współorganizatorem. 
Na bieżąco podejmowane są decyzje o zaangażowaniu gminy w poszczególne 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem zebranych informacji w zakresie potrzeb, 
które w pełni wystarczały. 
Odnośnie nieokreślenia w Strategii Rozwoju wskaźników stopnia realizacji 
celów i zadań dotyczących promocji Burmistrz wyjaśnił: Program powstał 
w 2000 roku, na długo przed tym jak objąłem kadencję. Z uwagi na fakt, iż nie 
brałem czynnego udziału w powstaniu Strategii zmuszony byłem polegać na 
kompetencjach osób, które pracowały w tamtym okresie i współtworzyły 
dokument. Pracownik, który zgodnie z jego zakresem czynności jest aktualnie 
odpowiedzialny za „aktualizację i realizację Strategii zrównoważonego rozwoju 
Gminy Bodzentyn”- p. Justyna Gawlik, inspektor d/s pozyskiwania środków 
unijnych, nie zgłaszał potrzeby określenia szczegółowych sposobów 
monitorowania realizacji Strategii.  

(akta kontroli str. 507, 549) 

2. Zasady wykonywania zadań dotyczących promocji w Urzędzie zostały 
określone w sposób niepozwalający na przypisanie jednoznacznej 
odpowiedzialności za realizację tych zadań.  

Od 3 kwietnia 2018 r. nie było obsadzone samodzielne stanowisko do spraw 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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kultury i promocji, a zadania przewidziane do realizacji na tym stanowisku były 
wykonywane przez pracowników bez wskazania tych zadań w ich zakresach 
czynności. W okresie od 2 grudnia 2017 r. do 2 kwietnia 2018 r. zatrudniony na 
stanowisku ds. kultury i promocji Artur Olszewski wykonywał swoje obowiązki 
bez ustalonego na piśmie zakresu czynności. 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, określonymi w komunikacie nr 23 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych12, struktura organizacyjna 
jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres 
zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być 
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla 
każdego pracownika. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień 
delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. 
Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi 
podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi 
związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, 
zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień 
powinno być potwierdzone podpisem (część A Środowisko wewnętrzne, 
pkt 3 Struktura organizacyjna i pkt 4 Delegowanie uprawnień). 

Sekretarz wyjaśnił: Przyczyną wykonywania zadań w zakresie promocji przez 
osoby, które nie miały ich wskazanych na piśmie w zakresie swoich czynności, 
było wykonywanie tych zadań na ustne polecenie przełożonego. Zadania te 
Burmistrz powierzył ustnie tym osobom w obecności mojej i kadrowej. Od 
2 grudnia 2017 r. do dnia 2 kwietnia 2018 r. stanowisko do spraw Kultury 
i Promocji zajmował p. Artur Olszewski, który złożył rezygnację z dalszej pracy. 
Przy zawarciu umowy z p. Arturem Olszewskim zakres obowiązków został mu 
przedstawiony przez Burmistrza ustnie w mojej obecności i kadrowej. 

(akta kontroli str. 543) 

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu o charakterze strategicznym 
w obszarze promocji. W całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz 
potrzeb promocyjnych Gminy i nie planowano zadań promocyjnych służących 
realizacji celów przewidzianych w Strategii Rozwoju. Nie opracowywano również 
rocznych planów realizacji tej Strategii. Przyjęty sposób postępowania w Urzędzie 
w tym zakresie tj. analiza potrzeb i planowanie działań promocyjnych m.in. na 
podstawie informacji zebranych od mieszkańców, od radnych i sołtysów, od 
MGCKiT przy uwzględnieniu, że część działań realizowano bezpośrednio 
w odpowiedzi na wpływające do Urzędu oferty (np. propozycja dołączenia do 
fundatorów Buskich Spotkań z Folklorem, przeprowadzenie badania Jakości Pracy 
Urzędów i Obsługi Klienta Przyjazny Urząd 2016, zakup i montaż dekoracji 
świątecznych) mógł powodować, że realizowane działania promocyjne miały 
charakter doraźny oraz nie w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji miasta 
i gminy Bodzentyn. 
W Strategii Rozwoju zawarto ogólnie sformułowane cele oraz zadania dotyczące 
promocji Gminy. W dokumencie tym, a także w innych dokumentach o charakterze 
strategicznym nie określono jednak mierników stopnia ich osiągania.  
Organizacja zadań w Urzędzie mogła utrudniać prawidłową realizację działań 
promocyjnych i ich koordynację. Działania promocyjne realizowane były przez osoby 

                                                      
12 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84. 
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niemające tych zadań w zakresie swoich czynności, a przez część kontrolowanego 
okresu występował wakat na stanowisku ds. kultury i promocji.   
Środki na promocję zostały zaplanowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. 

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

Wydatki miasta i gminy Bodzentyn na działania promocyjne wyniosły 204,8 tys. zł 
w 2013 r., 171,7 tys. zł w 2014 r. (niższe o 16,2% w stosunku do 2013 r.), 
132,4 tys. zł w 2015 r. (niższe o 22,9% w porównaniu z rokiem poprzednim), 
109,9 tys. zł w 2016 r. (niższe o 17% w stosunku do roku poprzedniego), 204,9 tys. 
zł w 2017 r. (wzrost o 86,4% w porównaniu z 2016 r.) oraz 178,9 tys. zł w 2018 r. 
(niższe o 12,7% w stosunku do roku poprzedniego)13. Udział wydatków na działania 
promocyjne w wydatkach ogółem Urzędu w poszczególnych latach objętych kontrolą 
przedstawiał się następująco: 1,47% w 2013 r., 0,84% w 2014 r., 0,88% w 2015 r., 
0,78% w 2016 r.,1,17% w 2017 r. oraz 0,61% w 2018 r. 

(akta kontroli str. 152) 

W kontrolowanym okresie promocja miasta i gminy Bodzentyn nie była 
ukierunkowana na konkretny walor lub produkt. Urząd prowadził promocję Gminy 
o charakterze ogólnym14. 

(akta kontroli str. 153) 

Urząd nie posiadał profili na portalach społecznościowych. Burmistrz wyjaśnił: 
Promocja Gminy w Internecie odbywa lub odbywała się poprzez bieżącą publikację 
aktualnych informacji o wydarzeniach w gminie za pośrednictwem stron 
internetowych (gminy, portalu e-bodzentyn, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie, portali facebook, youtube, Echo Dnia, Telewizja 
Świętokrzyska). Ponadto w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe, informacje dotyczące ogólnych działań promocyjnych, głównie 
wydarzeń kulturalnych i działalność statutowej ww. organizacji były publikowane na 
ich stronach internetowych oraz profilach na portalu facebook. 

(akta kontroli str. 507) 

Badaniami kontrolnymi objęto 68 wydatków na działania promocyjne poniesionych 
w latach 2014-2018 na łączną kwotę 178 724,4 zł (22,4% wydatków promocyjnych 
Urzędu w ww. okresie). Ze środków przeznaczonych na promocję finansowano m.in. 
wydawanie Gazety Samorządowej Głos z Bodzentyna, współorganizację imprez 
rowerowych i biegowych np. MTBCROSSMARATON życzenia świąteczne 
Burmistrza dla mieszkańców w lokalnej prasie, artykuły prasowe, zakup gadżetów 
promocyjnych, zamieszczenie kondolencji w prasie, zakup wiązanek pogrzebowych 
organizację koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie oraz 
naukę gry na instrumentach dętych blaszanych, usługę hotelową dla wolontariuszy, 
pobyt kolonijny członków młodzieżowej orkiestry dętej, zakup biletów dla uczniów na 
mecz Korony Kielce z Lechią Gdańsk, badanie Jakości Pracy Urzędów i Obsługi 
Klienta Przyjazny Urząd 2016, współorganizację XLII Buskich Spotkań z Folklorem, 
wykonanie dekoracji świątecznych na Dolnym i Górnym Rynku. Wydatki na 
przeprowadzenie badania jakości pracy Urzędu, współorganizację XLII Buskich 

                                                      
13 Wydatki wykazane przez Urząd w sprawozdaniach budżetowych (RB-28S) w dziale 750 Administracja Publiczna rozdziale 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  

14 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
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spotkań z Folklorem oraz wykonanie dekoracji świątecznych stanowiły bezpośrednią 
odpowiedź na wpływające do Urzędu oferty15.  
Wszystkie objęte analizą wydatki zostały ujęte w rozdziale 75075 klasyfikacji 
budżetowej. W przypadku 64 wydatków ich charakter wskazywał, że dotyczyły 
promocji i wpisywały się w cele oraz zadania określone w Strategii Rozwoju.  
Dokumentacja dotycząca objętych badaniem działań promocyjnych nie zawierała 
odniesień do Strategii Rozwoju lub innego dokumentu o charakterze planistycznym. 

 (akta kontroli str. 166-393) 

Wysokość poszczególnych wydatków poniesionych na działania promocyjne Urzędu 
w kontrolowanym okresie nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro16, w związku z czym nie było obowiązku stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych17. 
W kontrolowanym okresie w Urzędzie obowiązywały regulaminy udzielania 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych18. 
W regulaminie obowiązującym od 28 grudnia 2015 r. zawarto m.in. następujący 
zapis: Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 6000 euro 
dokonuje się wyboru wykonawcy, w sposób celowy i oszczędny kierując się zasadą 
należnej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów bez 
konieczności stosowania przepisów danego regulaminu (§ 4 ust. 1). W regulaminie 
obowiązującym do 27 grudnia 2015 r. dla zamówień nieprzekraczających 
równowartości 3000 euro nie zawarto powyższego zapisu. Dla udzielania zamówień 
o wartości przekraczającej ww. progi w regulaminach zapisano wymóg 
przeprowadzenia pisemnego rozeznania cenowego (co najmniej u dwóch 
wykonawców). 
Z 68 objętych badaniem wydatków promocyjnych w ramach niniejszej kontroli, tylko 
dwa wydatki poniesione w latach 2014-2015 przekroczyły obowiązujący w tym 
okresie próg 3000 euro, przewidziany w regulaminie udzielania zamówień 
publicznych obowiązującym do 27 grudnia 2015 r.19  
Burmistrz Dariusz Skiba wyjaśnił: Zarządzenie nr 118/2015 r. z dnia 28.12.2015 r. 
dotyczące wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 
wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 
euro zostało wprowadzone po dokonanej przez ustawodawcę zmianie Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 14 marca 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych o niektórych innych 
ustaw), która podwyższyła próg wartości zamówień, do których nie mają 
zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, z wartości 14 000 
euro netto do 30 000 euro. 
W związku z faktem, że celem ustawodawcy było przyśpieszenie, usprawnienie 
procedur udzielania zamówień publicznych poprzez podwyższenie progu zamówień 
nieobjętych reżimem ustawowym, stwierdzono, że zapisy regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro winny również usprawnić, 
przyśpieszyć procedury udzielania zamówień poniżej 30 000. Te fakty przesądziły 

                                                      
15 Oferta na wykonanie dekoracji świątecznych wpłynęła do Urzędu 12 grudnia 2017 r., w tym samym dniu została zawarta 
umowa, a dekoracje wykonano do 15 grudnia 2017 r. 

16 Do 15 kwietnia 2014 r. – 14 000 euro. 

17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

18 W kontrolowanym okresie w Urzędzie obowiązywał regulamin przyjęty zarządzeniem nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 
32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto. 

19 Turnus kolonijny członków dziecięcej orkiestry działającej przy OSP od 27 lipca do 4 sierpnia 2014 r. (27 455 zł) oraz 
przygotowania prezentacji pt. Bodzentyn na przełomie XVIII i XIX stulecia (30 000 zł). 
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o zastosowaniu progu 6 tys. euro, co do którego zapisy regulaminu nie znajdują 
zastosowania. 

(akta kontroli str. 154-165, 507) 

Badanie prawidłowości wydatkowania środków na działania promocyjne 
przeprowadzono na próbie sześciu wydatków dotyczących20: 
− turnusu kolonijnego członków dziecięcej orkiestry działającej przy OSP 

w Bodzentynie od 27 lipca do 4 sierpnia 2014 r. (27 455 zł), 
− przygotowania w 2015 r. prezentacji pt. Bodzentyn na przełomie XVIII i XIX 

stulecia  (30 000 zł), 
− przygotowania w 2016 r. prezentacji multimedialnej – wirtualny spacer po 

Bodzentynie (4797 zł), 
− zamontowania w 2017 r. tablic/witaczy (3997,5 zł), 
− wykonania w 2018 r. dekoracji świątecznych na Górnym i Dolnym Rynku 

(14 500 zł), 
− zakupu w 2018 r. gadżetów promocyjnych (11 605,05 zł). 
Dwa wydatki – na turnus kolonijny oraz prezentację pt. Bodzentyn na przełomie 
XVIII i XIX stulecia przekroczyły równowartość 3000 euro, tj. próg przewidziany 
w regulaminie udzielania zamówień publicznych wprowadzonym zarządzeniem 
Burmistrza z 10 lipca 2007 r. W przypadku turnusu kolonijnego nie przestrzegano 
wymogu wynikającego z tego regulaminu, tj. nie przeprowadzono pisemnego 
rozeznania cenowego, poprzez zaproszenie do składania ofert co najmniej dwóch 
wykonawców. Odnośnie wydatku na prezentację Bodzentyn na przełomie XVIII i XIX 
stulecia Burmistrz wyjaśnił, że usługa ta została potraktowana jako świadczenie, 
które może być wykonane przez jednego wykonawcę w zakresie działalności 
twórczej i artystycznej. Zaangażowanie do tego przedsięwzięcia Wojciecha Kalwata 
– historyka, redaktora Magazynu Historycznego Mówią Wieki, pracownika Muzeum 
Historii Polski, autora książki, która ukazała się w 2015 r. pt. Bodzentyn utracony 
i odzyskany i wystawy plenerowej z okazji 660-lecia założenia miasta Bodzentyn – 
gwarantowało wysoki poziom merytoryczny prezentacji. W przypadku pozostałych 
analizowanych wydatków zostały przeprowadzone rozeznania cenowe bądź 
porównanie ofert.  

(akta kontroli str. 166-170, 510-513) 

Ze środków na promocję sfinansowano ogłoszenie/reklamę zamieszczoną w Echu 
Dnia dodatek Echo Kieleckie (wydanie z 28 września 2018 r.). Publikacja ta została 
zamieszczona w odpowiedzi na ofertę redaktora naczelnego Echa Dnia, który 
w lipcu 2018 r. zwrócił się pisemnie do Urzędu z informacją: Gazeta Echo Dnia oraz 
portal www.echodnia.eu przygotowują prezentację osiągnięć miast, gmin i powiatów 
naszego regionu na koniec urzędowania samorządów w bieżącej kadencji. 
Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy – jestem przekonany, że 
wydawnictwo i akcja „Echa Dnia” będą znakomitą możliwością prezentacji Państwa 
działań. Już we wrześniu rozpoczniemy cykl artykułów podsumowujących minioną 
część tej kadencji. Przeprowadzimy też głosowanie, w którym mieszkańcy gminy 
ocenią działania prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych. Dodatkowo 
w czasie akcji czytelnicy wybiorą najaktywniejszych ich zdaniem radnych. Planujemy 
publikację z wynikami głosowania oceniającego szefów wszystkich miast i gmin. 
W piątek 28 września z dziennikiem „Echo Dnia” wydamy też dodatek specjalny 
„Mała Ojczyzna”, w którym zaprezentujemy osiągnięcia poszczególnych 
samorządów.  

                                                      
20 Doboru próby do badania dokonano kierując się kryterium wysokości wydatków. 

http://www.echodnia.eu/


 

12 

W zamieszczonym ogłoszeniu/reklamie w trakcie kampanii wyborczej przed 
wyborami samorządowymi znalazło się m.in. sformułowanie: Na rzecz społeczności 
naszej Małej Ojczyzny wykonaliśmy szereg działań w ciągu ostatnich 4 lat. 
W ogłoszeniu/reklamie z 28 września 2018 r. zamieszczony został także wizerunek 
Burmistrza.  
Burmistrz Dariusz Skiba wyjaśnił: Dnia 26 lipca 2018 r., wzorem lat ubiegłych, Echo 
Dnia pisemnie zwróciło się z ofertą prezentacji osiągnięć miast, gmin i powiatów 
naszego regionu, tym samym zapraszając do współpracy przy dodatku specjalnym 
„Mała Ojczyzna”. Ideą artykułu była prezentacja informacji o tym, w jak wielu 
obszarach gmina Bodzentyn podejmowała działania, aby jej mieszkańcom żyło się 
lepiej i tym samym przedstawić gminę Bodzentyn jako atrakcyjne miejsce nie tylko 
dla turystów, ale osób zainteresowanych inwestycjami. Reklama ta nie była formą 
kampanii wyborczej, gdyż w artykule byłą mowa o działaniach jakie zostały podjęte 
na przestrzeni mijającej kadencji, i tym samym stanowiła swoiste podsumowanie 
i prezentację Gminy Bodzentyn jako lidera w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Odnośnie zamieszczenia w ogłoszeniu/reklamie swojego wizerunku Burmistrz 
wyjaśnił: Celem promocyjnym artykułu była prezentacja informacji o tym, w jak wielu 
obszarach gmina Bodzentyn podejmowała działania, aby jej mieszkańcom żyło się 
lepiej i tym samym przedstawić gminę Bodzentyn jako atrakcyjne miejsce nie tylko 
dla turystów, ale osób zainteresowanych inwestycjami, a nie publikacja mojego 
wizerunku. Jako Burmistrz jestem osobą publiczną, której jednym z obowiązków jest 
reprezentowanie Gminy Bodzentyn. Jako organ wykonawczy gminy, a zarazem 
kierownik Urzędu prezentowałem Gminę i działania, które przyczyniły się do 
poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, a także zmierzające do ogólnego 
rozwoju miasta i gminy Bodzentyn. Działania tego typu – publikacje wizerunków 
organów wykonawczych – podejmowane są w samorządach naszego kraju w czasie 
trwania całej kadencji. 

(akta kontroli str. 384-387, 400-402) 

W kontrolowanym okresie Urząd nie poniósł wydatków na krajowe i zagraniczne 
wyjazdy służbowe związane z promocją. W lutym 2018 r. Burmistrz oraz Artur 
Olszewski wzięli udział w spotkaniu w Warszawie. W poleceniach wyjazdu 
służbowego jako cel wyjazdu wpisano spotkanie związane z promocją Gminy. 
Z tytułu ww. delegacji Urząd nie poniósł żadnych wydatków. Z uwagi na zapewniony 
transport delegacje te nie zostały rozliczone.  

(akta kontroli str. 410) 

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. 411-424) 

Kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą nie udzielała dotacji na 
prowadzenie promocji miasta i gminy Bodzentyn.  
Promocja Gminy prowadzona była również przez MGCKiT, które organizowało 
corocznie promocyjną imprezę plenerową Dni Bodzentyna. Wydatki poniesione 
w kontrolowanym okresie na tę imprezę wyniosły ogółem 456 140,8 zł (57,2% 
wydatków Urzędu na promocję): 
− 110 044,3 zł w 2014 r. (64,1% wydatków promocyjnych Urzędu w 2014 r.), 
− 68 269,65 zł w 2015 r. (51,5% wydatków promocyjnych Urzędu w 2015 r.), 
− 59 136,09 zł w 2016 r. (53,8% wydatków promocyjnych Urzędu w 2016 r.), 
− 89 173,22 zł w 2017 r. (43,5% wydatków promocyjnych Urzędu w 2017 r.), 
− 129 517,57 zł w 2018 r. (72,4% wydatków promocyjnych Urzędu w 2018 r.). 
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MGCKiT nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdania budżetowego RB-
28S. Wydatki promocyjne były ponoszone ze środków dotacji podmiotowej 
przekazywanej przez Urząd. Burmistrz Dariusz Skiba wyjaśnił: Koordynacja działań 
promocyjnych przez Urząd odbywała się na bieżąco pomiędzy Dyrektorem Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, a pracownikiem 
odpowiedzialnym za promocję w formie kontaktu telefonicznego, osobistych spotkań 
i za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

(akta kontroli str. 426, 494-501, 507) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie odzyskiwał podatku VAT od wydatków 
ponoszonych na promocję. 

(akta kontroli str. 550) 

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

 Ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na promocję (ujętych w rozdziale 1.
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) sfinansowane zostały 
następujące przedsięwzięcia, pomimo że nie miały charakteru promocyjnego: 
− zamieszczenie kondolencji dla rodziny Z.R. w gazecie Echo Dnia, wydanie 

z 31 stycznia 2014 r. (610,08 zł), 
− zamieszczenie kondolencji dla rodziny W.B. w Echu Dnia, wydanie 

z 12 lutego 2014 r. (413,28 zł), 
− zakup kompozycji kwiatowej okolicznościowej w związku z pogrzebem 

Z.R. (500 zł), 
− zakup wieńca na pogrzeb A.B. w dniu 9 grudnia 2015 r. (130 zł). 
Odnośnie wydatków na zamieszczenie kondolencji i zakup wiązanki na 
pogrzeb Z.R., były Burmistrz Marek Krak wyjaśnił, że sfinansowanie tych 
wydatków ze środków na promocję było ewidentną pomyłką służb księgowych.  

(akta kontroli str. 430) 

Na okoliczność zakupu wieńca na pogrzeb A.B. Burmistrz Dariusz Skiba 
i Skarbnik Artur Nadolny Gminy wyjaśnili: Celem promocyjnym było ukazanie 
gminy Bodzentyn, która szerzy postawy społecznie pożądane, jak również 
docenia i wyróżnia, nawet po śmierci, osoby które swoimi działaniami i pasją 
przyczyniały się do promocji kultury i tradycji związanych z gminą Bodzentyn.  

(akta kontroli str. 507, 546) 

NIK nie kwestionuje zasadności sfinansowania ze środków budżetu Gminy 
publikacji kondolencji oraz zakupu wiązanek pogrzebowych, jednakże 
dokonanie wydatków na te cele ze środków przeznaczonych na promocję nie 
znajduje uzasadnienia (nawet jeżeli trudno jest jednoznacznie zdefiniować 
działalność promocyjną jednostki samorządu terytorialnego). 

 Zamówienia publicznego dotyczącego wyjazdu kolonijnego członków dziecięcej 2.
orkiestry działającej przy OSP w Bodzentynie w 2014 r., udzielono niezgodnie 
z wymogami regulaminu udzielania zamówień publicznych z 10 lipca 2007 r. 
Nie przeprowadzono bowiem pisemnego rozeznania cenowego, poprzez 
zaproszenie do składania ofert co najmniej dwóch wykonawców, mimo że 
wysokość wydatków przekroczyła próg 3000 euro, określony w tym 
regulaminie. 

(akta kontroli str. 154-156) 
Danuta Skrzeczyna, która zatwierdziła ww. wydatek pod względem 
merytorycznym, pełniąca wówczas funkcję Dyrektora MGCKiT, wyjaśniła, że 
nie pamięta jakie były przyczyny takiego sposobu postępowania. 

(akta kontroli str. 445) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Działania promocyjne prowadzone w kontrolowanym okresie polegały m.in. na: 
wydawaniu Gazety Samorządowej Głos z Bodzentyna, współorganizacji imprez 
rowerowych i biegowych np. MTBCROSSMARATON, zakupie gadżetów 
promocyjnych i publikacji artykułów w lokalnej prasie. Objęte badaniem wydatki 
ujmowano w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego. Spośród 68 analizowanych wydatków, które 
sfinansowano ze środków przeznaczonych na promocję w łącznej kwocie 
178 724,40 zł (22,4% wydatków promocyjnych Urzędu), cztery wydatki (5,9% 
zbadanych wydatków) nie służyły promocji Gminy. 
Jeden z sześciu analizowanych wydatków promocyjnych (dotyczący wyjazdu 
kolonijnego członków dziecięcej orkiestry działającej przy OSP w Bodzentynie) 
dokonany został niezgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, tj. 
bez przeprowadzenia pisemnego rozeznania cenowego. W związku z tym nie 
można było ustalić, czy wydatek ten został poniesiony zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 
i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wydatki 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinny być dokonywane w sposób 
oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych w efektów z danych 
nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, jak również, że zlecanie zadań powinno następować na zasadzie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań 
promocyjnych i ich ewaluacja  

W Strategii Rozwoju nie określono sposobów monitorowania stopnia realizacji celów 
i zadań dotyczących promocji.  
W pkt 5 Zarządzanie realizacją Strategii wskazane zostały podmioty zarządzające 
jej wdrażaniem, m.in. koordynator strategii, którego zadaniem miało być 
koordynowanie wykonywania zadań przez jednostki organizacyjne wskazane 
w rocznym planie realizacji strategii, gromadzenie dokumentacji związanej 
z wdrażaniem strategii oraz informacji określających postępy w jej realizacji 
(z wykorzystaniem wskaźnikowego systemu monitorowania strategii). Koordynator 
nie został powołany.  
W § 4 uchwały Nr VIII/30/2000 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 
2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju zobowiązano Burmistrza do składania 
Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z jej realizacji. 

(akta kontroli str. 100-146) 

W Urzędzie dostępne były dane dotyczące wysokości nakładu gazety Głos 
z Bodzentyna oraz statystyk odwiedzin strony internetowej Urzędu oraz 
interaktywnej mapy Bodzentyna. 

(akta kontroli str. 147-150) 

W Urzędzie w kontrolowanym okresie opracowano następujące dokumenty:  
− Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków 

zewnętrznych za 2015 r. i I półrocze 2016 r., 
− Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy za 2016 rok i I półrocze 

2017 roku, 

− Informacja z realizacji działań w zakresie promocji gminy za 2017 rok 
i I półrocze 2018 roku. 

W opracowaniach tych podkreślano, że promocję gminy Bodzentyn realizuje nie 
tylko Urząd, ale wszystkie instytucje działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy. 
Opracowania zawierały spis zorganizowanych przez Urząd, MGCKiT, szkoły, 
stowarzyszenia, sołtysów, radnych oraz inne jednostki wydarzeń kulturalnych, 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

15 

sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, edukacyjnych itp. mających na celu 
promocję Gminy w podziale na poszczególne miesiące. Dokumenty te zawierały 
również informacje na temat realizacji zadań publicznych w ramach działalności 
pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu oraz działalności na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stworzenia 
możliwości uczestnictwa w kulturze.  
W Ocenie realizacji działań w zakresie promocji gminy za 2016 rok i I półrocze 2017 
roku oraz Informacji z realizacji działań w zakresie promocji gminy za 2017 rok 
i I półrocze 2018 roku zamieszczone zostało Podsumowanie. Zawarta 
w Podsumowaniu informacja była w zasadzie identyczna w obu dokumentach. 
Zwrócono w niej uwagę że działania Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie 
promocji gminy to nie tylko wspieranie, pomoc merytoryczna, finansowa, kadrowa 
przy organizowanych wydarzeniach na terenie Gminy Bodzentyn, ale również 
tworzenie strony Gminy, interaktywnej mapy, zakupu gadżetów promujących Gminę, 
tworzenie atrakcyjnych folderów o Gminie, które są niezwykle istotne dla 
pozytywnego wizerunku. To również ukazujące się regularnie informacje o Gminie 
w różnorodnych publikacjach o różnym zasięgu odbiorców, jak i większe materiały 
promujące gminę takie jak „Mała Ojczyzna”, „Tajemnice naszych zamków”, 
„Świętokrzyskie smaki”. Dlatego też prowadzenie działań promocyjnych to przede 
wszystkim ciągła współpraca z mediami. Niezwykle ważna jest współpraca 
z instytucjami, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dofinansowań dla różnych 
działań. Pozyskiwanie dofinansowań na realizację różnorodnych zadań, a przede 
wszystkim realizacja tych wniosków w bardzo znaczący sposób przyczynia się do 
wzbogacenia pozytywnego wizerunku i promocji Gminy Bodzentyn, tak samo jak 
realizacja mniejszych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego czy też budżetu 
obywatelskiego. Ze wszystkich wydarzeń powstają materiały prasowe i filmowe, 
które pozytywnie wpływają na promocję naszego regionu. Relacje z wydarzeń stale 
publikowane są w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Bodzentyn „Głos 
z Bodzentyna” oraz w gazecie Echo Dnia zarówno w wydaniach codziennych jak 
i przede wszystkim piątkowych. Informacje z wydarzeń również ukazywały się na 
stronach internetowych www.bodzentyn.pl, www.e-bodzentyn.pl, 
www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/powiat-kielecki, www.kultura.pl, 
www.tvswietokrzyska.pl, a także na portalach społecznościowych typu facebook. 

(akta kontroli str. 456-490) 

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

1. W Urzędzie nie monitorowano działań promocyjnych i nie dokonywano analiz 
ich efektów. Dostępne były jedynie opracowania dotyczące oceny realizacji 
działań w zakresie promocji, stanowiące wyliczenie wydarzeń oraz statystyki 
odwiedzin strony internetowej Urzędu i interaktywnej mapy Bodzentyna oraz 
dane o wysokości nakładu gazety samorządowej Głos z Bodzentyna. 
W konsekwencji nie było możliwe ustalenie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu 
działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności miasta i gminy Bodzentyn. 

Burmistrz wyjaśnił: Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w minionych latach, 
badanie i monitorowanie efektów prowadzonych działań promocyjnych 
odbywało się poprzez przygotowanie informacji na temat działań w zakresie 
promocji gminy, która była przedstawiana Radnym. Forma przygotowanych 
informacji była wystarczająca i nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

(akta kontroli str. 507) 

2. W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie składał 
Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju, do 
czego zobowiązywała uchwała Nr VIII/30/2000 Rady Miejskiej z dnia 
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27 października 2000 r. w sprawie przyjęcia tej Strategii. Nie został także 
powołany koordynator realizacji Strategii Rozwoju, którego zadania określono 
w tym dokumencie.  

Marek Krak, były Burmistrz wyjaśnił: Na każdej sesji Rady Miejskiej 
w Bodzentynie składałem sprawozdania z moich działań jak i czynności 
podejmowanych przez samorząd gminy Bodzentyn. W tych sprawozdaniach 
były także informacje ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy 
Bodzentyn. Prawdopodobnie przyczyną niezłożenia takiego sprawozdania 
w roku 2014 był fakt, iż składałem sprawozdanie z całej kadencji za lata 2010-
2014 i w tym sprawozdaniu czy też wystąpieniu podsumowującym całą moją 
kadencję były informacje ze Strategii przyjętej w dniu 27 października 2000 r. 
Niepowołanie koordynatora prawdopodobnie podyktowane było przeoczeniem 
tego faktu w natłoku obowiązków jakie występują w pracy w samorządzie. 

(akta kontroli str. 429) 

Burmistrz Dariusz Skiba wyjaśnił: Program powstał w 2000 roku, na długo 
przed tym jak objąłem kadencję. Z uwagi na fakt, iż nie brałem czynnego 
udziału w powstaniu Strategii zmuszony byłem i jestem polegać na osobach, 
które pracowały w tamtym okresie i współtworzyły dokument. Pracownik, który 
zgodnie z jego zakresem czynności jest odpowiedzialny za „aktualizację 
i realizację Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bodzentyn” – p. Justyna 
Gawlik, inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych, nigdy nie występował do 
Rady Gminy ze sprawozdaniami z realizacji strategii. Z uwagi na fakt, iż nie 
zgłaszał potrzeby monitorowania realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju 
Miasta i Gminy Bodzentyn z wykorzystaniem wskaźnikowego systemu 
monitorowania strategii, o której wspomina się w dokumencie strategicznym 
przy zapisach dotyczących koordynatora strategii, koordynator nie został 
powołany.  

(akta kontroli str. 396) 

Justyna Gawlik, inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych wyjaśniła: 
Corocznie przygotowywane są i przedstawiane Radzie Miejskiej sprawozdania 
z działalności za lata poprzednie, gdzie podsumowywane są działania 
w różnych sferach, których część jest jednocześnie zapisana w Strategii. 
Ponadto, jednostki organizacyjne składają Radzie własne sprawozdania, które 
również mieszczą się w Strategii. Są to m.in. sprawozdania z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poszczególne referaty Urzędu, ich 
pracownicy merytoryczni przedstawiają Radzie informacje o stanie dróg, 
bezpieczeństwa, realizacji inwestycji, realizacji zadań oświatowych, 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, działań promocyjnych, ochrony przyrody, 
realizacji Programu Rewitalizacji, itp., które w dużej mierze przyczyniają się do 
realizacji zadań Strategii i wpisują się w jej cele i kierunki działań.  

(akta kontroli str. 433-443) 

Zdaniem NIK, za coroczne sprawozdania, o których mowa w uchwale Rady 
Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, nie mogą być uznane 
sprawozdania przytoczone w złożonych wyjaśnieniach. W szczególności, 
sprawozdania te nie odnosiły do sposobu realizacji celów i zadań określonych 
w Strategii.  

W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie monitorowano stopnia realizacji celów 
i kierunków działań związanych z promocją ujętych w Strategii Rozwoju. Nie 
realizowano również innych zapisów tego dokumentu związanych z jej 
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monitorowaniem, tj. nie przedkładano Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań 
z realizacji oraz nie powołano koordynatora realizacji Strategii Rozwoju. 
Urząd nie dysponował danymi dotyczącymi efektów podejmowanych działań 
promocyjnych, za wyjątkiem statystyki odwiedzin strony internetowej Urzędu 
i interaktywnej mapy Bodzentyna i informacjami o wysokości nakładu gazety 
samorządowej Głos z Bodzentyna. W konsekwencji nie było możliwe ustalenie czy, 
a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności miasta 
i gminy Bodzentyn.  

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 zapewniających prawidłowe planowanie zadań 1.
dotyczących promocji Gminy, na podstawie sporządzanych analiz potrzeb 
w tym zakresie oraz określenie wskaźników osiągania celów i zadań 
promocyjnych oraz monitorowanie i dokonywanie analizy osiągniętych 
efektów działań promocyjnych. 

 Zorganizowanie pracy Urzędu w sposób zapewniający wykonywanie zadań 2.
dotyczących promocji przez osoby mające jednoznacznie przypisane te 
zadania w zakresie czynności. 

 Finansowanie ze środków przeznaczonych na promocję tylko przedsięwzięć 3.
służących promocji Gminy. 

 Udzielanie zamówień publicznych dotyczących realizowanych działań 4.
promocyjnych, niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym regulaminem 
udzielania takich zamówień, w sposób pozwalający na stwierdzenie, że 
wydatki dokonane zostały zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi. 

 Przedkładanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z realizacji Strategii 5.
Rozwoju, opracowywanie rocznych planów realizacji tej Strategii oraz 
powołanie koordynatora jej realizacji w celu wykonywania przez niego 
zadań w niej przewidzianych, w tym dotyczących działań promocyjnych. 

NIK nie formułuje uwag. 
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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, 5 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

Kontroler 

Krzysztof Kopeć 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

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

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach 

p.o. Dyrektor 

Grzegorz Walendzik 

 
 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


