
 

 

 

 

 
 
LKI. 410.002.08.2019 
 
 

Marcin Marzec 
Burmistrz Miasta Sandomierz 
Urząd Miejski w Sandomierzu 
Plac Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz 
 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/19/072 – Promocja gmin województwa świętokrzyskiego. 
 

 



 

 

  2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz (dalej: 
Urząd). 

 

Marcin Marzec, Burmistrz Miasta Sandomierz od 21 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrzem Miasta Sandomierz byli również Marek 
Bronkowski – od 8 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2018 r. i Jerzy Borowski – od 
1 grudnia 2010 r. do 8 grudnia 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. 

 

 

Marcin Sudół, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/10/2019 z 9 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-7) 

 
 
 
  
 

                                                      
 
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą realizacja działań promocyjnych miasta Sandomierz 
odbywała się w oparciu o cele i kierunki działań ujęte w Strategii Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Sandomierza do roku 20153 (dalej: Strategia z 2006 r.) oraz 
Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015-20254 (dalej: Strategia z 2015 r.) 
W Strategiach tych, a także w innych dokumentach nie określono jednak dla celów 
i działań dotyczących promocji wskaźników umożliwiających ocenę ich 
skuteczności.  
W Urzędzie nie opracowano strategii promocji miasta, o której mowa w Strategii 
z 2015 r. Ponadto, w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb 
promocyjnych miasta oraz nie planowano zadań służących realizacji celów i działań 
promocyjnych przewidzianych w Strategiach z 2006 r. i z 2015 r. Przyjęty 
w Urzędzie sposób postępowania w tym zakresie, tj. analizowanie potrzeb 
i planowanie działań promocyjnych poprzez kwotowe ujmowanie 
w opracowywanych dokumentach do projektu budżetu gminy Sandomierz 
zagadnień zadań z zakresu promocji turystycznej Sandomierza mógł powodować, 
że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni 
służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  
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 zagranicznych5 
(dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji), zaplanowano w rozdziale klasyfikacji 
budżetowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
Wydatki promocyjne Urzędu na przestrzeni kontrolowanego okresu nie przekroczyły 
1% ogółu wydatków Urzędu i wyniosły łącznie 1,4 mln zł. Analiza 66 wydatków 
promocyjnych na łączną kwotę 567,1 tys. zł (40,8% wydatków ogółem promocyjnych 
Urzędu) wykazała, że do działań promocyjnych miasta wykorzystywano m.in. 
publikacje materiałów prasowych i audiowizualnych, zakupy gadżetów i wydawnictw, 
finansowanie pobytów w hotelu ekipy filmowej serialu „Ojciec Mateusz”, druk 
broszur promocyjnych (informatorów). Wszystkie objęte analizą wydatki ujmowano 
w rozdziale 75075 klasyfikacji budżetowej. W rozdziale tym ujęto także wydatki 
dotyczące zakupu dwóch wersalek i telewizora, które nie miały charakteru 
promocyjnego. 
W trzech przypadkach działania promocyjne zlecono bez udokumentowania 
zwolnienia z obowiązku stosowania obowiązujących w tym czasie regulaminów 
udzielania zamówień publicznych przy wyborze wykonawców tych zadań. Ponadto 
sfinansowano koszty związane z produkcją serialu służącego promocji miasta bez 
określenia w formie pisemnej zasad tego wsparcia oraz zaewidencjonowano  
w niewłaściwym paragrafie składkę z tytułu członkostwa w organizacji turystycznej.  
W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie dokonywano analiz efektów 
podejmowanych działań promocyjnych i w konsekwencji nie było możliwe ustalenie 
czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności 
miasta.  

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

opisowej. 
3 Uchwała nr XXXVI/326/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza” do roku 2015. 
4 Uchwała nr XIX/183/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015-2025. 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 

OCENA OGÓLNA  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych 
Do prowadzenia spraw związanych z promocją miasta w okresie objętym kontrolą  
w strukturze Urzędu wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne: Referat 
Kultury, Sportu i Promocji (od 30 grudnia 2011 r. do 30 stycznia 2014 r.); Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu (od 31 stycznia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r.); Wydział 
Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (od 5 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.); 
Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (od 1 września 2015 r.). Do ich 
właściwości w zakresie promocji miasta należały sprawy związane z: kreowaniem 
wizerunku Sandomierza jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego poprzez 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych; promocją atrakcji  
i produktów turystycznych Sandomierza; organizacją i koordynowaniem wszelkich 
przedsięwzięć na rzecz promocji turystycznej i kulturalnej Sandomierza w kraju i za 
granicą poprzez udział w targach, wystawach, konferencjach i sympozjach; 
przygotowywaniem i wydawaniem materiałów promocyjnych na różnorodnych 
nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych, oraz ich celową 
dystrybucją w kraju i za granicą; współpracą z organami administracji rządowej  
i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami 
społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w celu podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć promocyjnych miasta; inicjowaniem i organizowaniem we współpracy 
z jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy Sandomierza seminariów  
i kongresów służących upowszechnianiu wiedzy o możliwościach i warunkach 
inwestowania w Sandomierzu (do 30 kwietnia 2015 r.); upowszechnianiem 
informacji na temat osiągnięć i zamierzeń gospodarczych miasta; współpracą  
przy tworzeniu oferty inwestycyjnej z merytorycznymi wydziałami (do 30 kwietnia 
2015 r.); redagowaniem oficjalnej strony internetowej miasta; współpracą  
z zagranicą, a zwłaszcza: podtrzymywaniem związków i wymianą informacji  
z miastami zaprzyjaźnionymi i partnerskimi, prowadzeniem korespondencji i jej 
tłumaczeniem, przygotowywaniem projektów porozumień miasta z partnerami 
zagranicznymi, organizacją i obsługą wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji, 
inicjowaniem wspólnych przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze i udziałem 
w ich realizacji. 

(akta kontroli str. 8) 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za promocję miasta, w zależności od jej 
nazwy, kierowana była przez kierownika referatu bądź naczelnika wydziału. Zgodnie 
z obowiązującymi w kontrolowanym okresie regulaminami organizacyjnymi, 
bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem tej jednostki 
sprawowali odpowiednio: pierwszy zastępca Burmistrza (od 30 grudnia 2011 r. do 
4 stycznia 2015 r.), Burmistrz przy pomocy Sekretarza Miasta (od 5 stycznia 2015 r. 
do 30 kwietnia 2015 r.), Burmistrz (od 1 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.), 
Sekretarz Miasta (od 1 września 2015 r. do 2 grudnia 2017 r.), Zastępca Burmistrza 
(od 3 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.) i Sekretarz Miasta (od 1 stycznia  
2019 r.). 

(akta kontroli str. 8) 
 

                                                      
 
6 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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego odnoszącego się 
do działań promocyjnych (np. strategii lub programu promocji). W kontrolowanym 
okresie obowiązywały natomiast Strategie Rozwoju z 2006 r. i z 2015 r. 
W Strategiach tych zawarto założenia i cele w zakresie rozwoju Gminy, w tym 
dotyczące promocji. 

(akta kontroli str. 9-79, 768) 

W Strategii z 2006 r. w działalność promocyjną wpisywało się osiągnięcie: 
− celu operacyjnego nr 1 Sandomierz jednym z wiodących ośrodków 

turystycznych w Polsce. Jego realizacja miała odbywać się poprzez realizację 
przedsięwzięć związanych m.in. z tworzeniem promocji turystycznej miasta. 
Jako działania służące osiągnięciu tego celu wskazano m.in. jednolity, 
ofensywny system promocji miasta (miał on obejmować m.in. stworzenie 
materiałów promocyjnych dla poszczególnych segmentów rynku  
i dotarcie z nimi do miejsc zapewniających najlepszy kontakt  
z konsumentem, np. mapy szlaków rowerowych rozpowszechniane  
w klubach cyklistów; prezentacja na targach turystycznych w Polsce i za 
granicą oferty wypracowanej wspólnie z właścicielami obiektów prowadzących 
usługi noclegowe i gastronomiczne w obrębie miasta; wprowadzenie 
jednolitego systemu dystrybucji bezpłatnych wydawnictw turystycznych; 
utworzenie centralnego informatora o wolnych miejscach noclegowych w 
mieście, który winien być na bieżąco aktualizowany; informację wizualną o 
szlakach turystycznych, interesujących zabytkach, parkingach, usługach 
gastronomicznych, placówkach kulturalnych oraz punktach pomocy medycznej 
i automatach telefonicznych); kreowanie rozwoju różnych form turystyki (każdy 
produkt turystyczny miasta miał być odpowiednio wypromowany i 
przedstawiony potencjalnemu konsumentowi); tworzenie warunków dla rozwoju 
usług okołoturystycznych (promocja oraz wsparcie przedsiębiorczości). 

− celu operacyjnego nr 2 Sandomierz centrum rolno-ogrodniczym regionu. 
Osiągnięcie tego celu miało być zapewnione w wyniku realizacji programu 
promocji sandomierskich produktów rolno-ogrodniczych. Zasugerowano, aby 
odbywały się one m.in. poprzez: udział firm, grup producentów lub samorządu 
lokalnego w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych krajowych i 
zagranicznych; prowadzenie strony internetowej poświęconej produktom rolno-
ogrodniczym regionu sandomierskiego; współpracę  
z władzami wojewódzkimi i centralnymi w zakresie podejmowania wspólnych 
działań na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa; współpracę wszystkich firm, 
instytucji i osób prywatnych działających w sektorze rolno-ogrodniczym  
na terenie Sandomierza; budowę marek promocyjnych potwierdzających 
wysoką jakość sandomierskich produktów ogrodniczych.  

− celu operacyjnego nr 3 Stworzenie systemu preferencji ekonomicznych  
w Sandomierzu w zakresie ulg, zwolnień podatkowych oraz innych narzędzi 
ekonomicznych uruchomionych przez władze miasta dla przedsiębiorców oraz 
potencjalnych inwestorów. Realizacja celu miała odbywać się poprzez m.in. 
promowanie lokalnych osiągnięć gospodarczych celem stworzenia 
odpowiedniego wizerunku miasta – jako dobrego miejsca do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jako działania służące osiągnięciu tego celu 
wskazano m.in. tworzenie wspólnych przedsięwzięć samorządu  
i przedsiębiorców promujących miasto i jego gospodarkę (ustalenie kalendarza 
imprez i uroczystości miejskich z punktu widzenia ich roli promocyjnej; 
organizację lokalnych festynów – „Wincenty sandomierski”; otwarte dni 
biznesu, targi lokalnych firm, konkursy na najlepszy sandomierski produkt); 
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promocję przedsiębiorstw na stronie internetowej Urzędu oraz  
w materiałach promocyjnych Sandomierza. 

− celu operacyjnego nr 5 Wzbogacenie oferty kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej, który miał zostać osiągnięty poprzez działania polegające na 
m.in. promowaniu miasta poprzez wydarzenia o randze krajowej  
i międzynarodowej w oparciu o utworzoną i zmodernizowaną infrastrukturę 
kulturalną i sportową. 

 (akta kontroli str. 9-53, 835-836) 

W części IV Strategii z 2006 r.7 zawarte zostały następujące zapisy dotyczące 
monitoringu: System monitorowania realizacji Strategii jest procesem, mającym na 
celu ukazanie i analizowanie stanu zaawansowania wdrażanych projektów i ich 
zgodności z postawionymi założeniami. Polega on na systematycznym zbieraniu, 
raportowaniu i interpretowaniu danych opisujących osiągane efekty w odniesieniu  
do wydatkowanych funduszy. System monitorowania Strategii Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Sandomierz odbywać się będzie w oparciu o roczne 
sprawozdania z realizacji zadań, stanowiące uzupełniający element dokumentu. 
Istotą procesu monitorowania Strategii jest wyciąganie wniosków służących 
późniejszej ocenie jej wdrażania, w oparciu o informacje wypływające z realizacji 
poszczególnych zadań, a także modyfikowanie dalszych działań, celem uzyskania 
maksymalnych wskaźników efektywności. Istotne znaczenie w monitorowaniu  
i stymulowaniu działań, w ramach Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta 
Sandomierz posiadać będzie Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Rada Miasta. 
Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu zadań zawartych w Strategii, 
celem ewentualnej interwencji – w przypadku stwierdzenia opóźnień lub 
nieuzasadnionej rezygnacji z ich realizacji.  

(akta kontroli str. 9-53) 

W Strategii z 2015 r. jako jeden z trzech celów strategicznych wskazano Rozwijanie 
królewskiej oferty turystycznej. Osiągnięciu tego celu miała posłużyć m.in. promocja 
Sandomierza realizowana poprzez:  
− współpracę różnych podmiotów na rzecz promocji miasta (wypracowanie zasad 

współpracy pomiędzy partnerami reprezentującymi różne sektory; tworzenie 
wspólnego kalendarza imprez kulturalnych i turystycznych; organizacja 
cyklicznych spotkań podmiotów działających w branży turystycznej (np. 
utworzenie stałej grupy roboczej ds. promocji miasta); 

− prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (wykorzystanie krzemienia 
pasiastego jako wiodącego elementu w promocji miasta; prowadzenie działań 
informacyjno-promocyjnych poprzez strony internetowe, aplikacje  
i media społecznościowe; prezentacja oferty miasta na targach turystycznych; 
estetyczne i ujednolicone oznakowanie obiektów zabytkowych i tras 
turystycznych; wspólna promocja Sandomierza i sąsiednich gmin  
i powiatów (z ich obiektami zabytkowymi); współpraca z Tarnobrzegiem, 
Stalową Wolą, Baranowem Sandomierskim, Ujazdem, Bałtowem i innymi 
miejscowościami w celu wypracowania wspólnych przedsięwzięć 
uzupełniających się wzajemnie w formie szerokiej oferty turystycznej w kraju i 
za granicą; wykorzystanie zasobów przemysłu do stworzenia oferty turystyki 
przemysłowej we współpracy z przedsiębiorcami z regionu; współpraca  
z lokalnymi mediami w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych); 

− zbudowanie wizerunku Sandomierza jako miasta przyjaznego ludziom (praca 
nad życzliwością, pomocniczością; pozytywny PR władz, mediów, instytucji; 

                                                      
 
7 System monitorowania i oceny realizacji Strategii. 
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pokazywanie pozytywnych zdarzeń, promowanie pozytywnych ludzi; 
organizacja konkursów w tym zakresie). 

 (akta kontroli str. 54-80, 835-836) 

W Strategii z 2015 r. określono zestaw wskaźników oceniających realizację celu 
strategicznego II.2. Promocja Sandomierza, tj. liczba nowych inicjatyw wynikająca 
ze współpracy różnych podmiotów na rzecz promocji miasta (szt.); liczba nowych 
partnerów do współpracy wśród sąsiadujących gmin i miast (szt.); liczba działań 
informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w ciągu roku (szt.); liczba działań 
informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych za pośrednictwem strony 
internetowej miasta i przy użyciu mediów społecznościowych (szt.); liczba 
wspólnych inicjatyw przeprowadzona wspólnie z lokalnymi mediami w zakresie 
promocji wydarzeń kulturalnych (szt.); liczba nowych oznakowań obiektów 
zabytkowych i tras turystycznych (szt.); liczba inicjatyw na rzecz budowania 
wizerunku Sandomierza jako miasta przyjaznego ludziom (szt.). Żaden z ww. 
wskaźników nie pozwalał na ocenę skuteczności działań promocyjnych. Ponadto, 
nie przypisano im wartości bazowej oraz planowanej do osiągnięcia wartości 
docelowej.  

(akta kontroli str. 73-75) 

W Urzędzie w kontrolowanym okresie nie dokonywano analizy potrzeb 
promocyjnych oraz nie opracowywano planów działań promocyjnych. Planowane  
do poniesienia w danym roku wydatki promocyjne były ujmowane w projektach 
wydatków budżetowych przygotowywanych w toku prac nad projektem budżetu 
gminy. Projekty te zawierały następujące kolumny: dział (750), rozdział (75075), 
zagadnienie8, kwota (rok bieżący), kwota (rok przyszły), uwagi. Liczba zadań  
z zakresu promocji turystycznej miasta wynosiła: 16 (w 2014 r. i 2015 r.), 18  
(w 2016 r. i 2017 r.) i 21 (w 2018 r.). Wśród planowanych do realizacji zadań 
promocyjnych, które corocznie wyszczególniano w ww. projektach znalazły się m.in.: 
druk kalendarzy miejskich imprez, folderów9 i kart pocztowych; zakup informatorów  
i przewodników po Sandomierzu10; wykonanie teczek reklamowych; zakup11 planów 
miasta; wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich i teczek12; artykuły 
promocyjne w prasie13; konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym; 
wydawanie miejskich wkładek prasowych; wykonanie miejskich14 kalendarzy 
promocyjnych; udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych; mobilna 
reklama Sandomierza; reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym 
„Ojciec Mateusz”; albumy o Sandomierzu; działania promocyjne w Internecie15; 
produkcja filmowego spotu reklamowego16; pozostałe przedsięwzięcia promocyjne17. 
W ww. projektach dotyczących lat 2014-2018 na zadania promocyjne jednostka 
organizacyjna odpowiedzialna za promocję miasta przewidziała wydatki w kwocie 
odpowiednio 370 tys. zł, 255,9 tys. zł, 305 tys. zł, 286 tys. zł i 442 tys. zł. Stanowiły 
one odpowiednio 144,6%; 137,7%; 105,2%; 100%; 160,8% przyjętego przez Radę 
Miasta Sandomierza pierwotnego budżetu promocyjnego. 

                                                      
 
8 Zadania z zakresu promocji turystycznej Sandomierza. 
9 Foldery wyszczególniono tylko w projekcie wydatków budżetowych na lata 2014-2015. 
10 W projekcie wydatków budżetowych na 2018 r. - wykonanie informatorów o Sandomierzu.  
11 Dodatkowo w latach 2014-2016 ich wykonanie. 
12 Teczki wyszczególniono tylko w projekcie wydatków budżetowych na lata 2014-2015. 
13 Dotyczy projektu wydatków budżetowych na lata 2016-2018. 
14 W projekcie wydatków budżetowych na 2018 zamiast wyrazu: miejskich użyto wyrazu: rocznych. 
15 Dotyczy projektu wydatków budżetowych na lata 2016-2018. 
16 Dotyczy projektu wydatków budżetowych na lata 2016-2018. 
17 Dotyczy projektu wydatków budżetowych na lata 2016-2018. 
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Dariusz Socha, Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu 
(dalej: Kierownik) wyjaśnił: (…) Działania promocyjne były realizowane na podstawie 
planu ustalanego przy udziale włodarzy miasta Sandomierza. Moi bezpośredni 
przełożeni ostatecznie decydowali o zakresie planowanych zadań. Plan działań 
promocyjnych był opracowywany rokrocznie przy okazji składania projektu budżetu 
promocyjnego (stanowiącego część budżetu Referatu KPSiT) do Wydziału 
Finansowego. Niejednokrotnie włodarze miasta zgłaszali propozycje nowych działań 
i wydarzeń promocyjnych, które byliśmy zobowiązani realizować niezależnie od 
wcześniejszych planów. Ponadto Kierownik wyjaśnił: projekt budżetu promocyjnego 
Sandomierza na kolejny rok jest przygotowywany w oparciu o wydatki w roku 
bieżącym oraz plany działań promocyjnych i ich szacunkowy koszt. 

(akta kontroli str. 135-147, 247, 251, 761, 766-767, 808-834) 

W podsumowaniu Strategii z 2015 r. wskazano: (…) W celu efektywnego 
promowania miasta należy opracować strategię jego promocji, która z jednej strony 
podkreślać będzie atrakcyjność miasta, z drugiej zaś wskaże konkretne grupy 
docelowe inwestorów i turystów, do których promocja powinna być skierowana  
w pierwszej kolejności. Wdrożenie takiego podejścia wymagać będzie 
szczegółowego badania rynku inwestorów, ruchu turystycznego, umiejętności 
kierowania programem promocji miasta. Promocja zasobów oraz walorów miasta 
winna być skierowana do potencjalnych turystów i inwestorów (krajowych  
i zagranicznych). Urząd nie podjął działań zmierzających do opracowania 
dokumentu zawierającego strategię promocji miasta.  

(akta kontroli str. 78, 247, 250, 259-261) 

W latach objętych kontrolą Urząd pierwotnie zaplanował środki finansowe  
na prowadzenie działalności promocyjnej (rozdział 75075) odpowiednio  
w wysokości: w 2014 r. – 255,9 tys. zł; w 2015 r. – 185,9 tys. zł; w 2016 r. – 290 tys. 
zł; w 2017 r. – 286 tys. zł i w 2018  r. – 275 tys. zł. Środki te, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, zostały zaplanowane w rozdziale 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W ciągu danego roku 
budżetowego, w wyniku zmian w budżecie, zaplanowane środki na ww. działalność 
wzrosły o: 2,3% (6 tys. zł) w 2014 r., 13,4% (25 tys. zł) w 2015 r., 4% (11,5 tys. zł)  
w 2016 r., 22,4% (64 tys. zł) w 2017 r. i 25,2% (69,39 tys. zł) w 2018 r. W latach tych 
relacja sumy wydatków poniesionych na działania promocyjne do kwoty ujętej  
w ostatecznym (po zmianach) planie finansowym wyniosła odpowiednio: 95,7%  
w 2014 r.; 94,5% w 2015 r.; 95,1% w 2016 r.; 97,2% w 2017 r. i 91,1% w 2018 r. 
Jednocześnie w 2015 r., 2017 r. i 2018 r. z rozdziału 75075 wydatkowano 
odpowiednio o 7,2%, 19% i 14,1% więcej środków finansowych niż założono  
w pierwotnie uchwalonym budżecie miasta. Kierownik wyjaśnił: (…) we wskazanych 
latach wzrost wydatków ma działania promocyjne w stosunku do zaplanowanych  
w pierwotnym budżecie promocyjnym miasta (rozdział 75075) wynikał  
z dodatkowych zadań i projektów zgłaszanych do realizacji przez włodarzy miasta, 
niezaplanowanych przed przyjęciem uchwały budżetowej miasta (…). 

(akta kontroli str. 135-160, 267-268) 

Poza Urzędem działalność promocyjną prowadziło również Sandomierskie Centrum 
Kultury (dalej: SCK). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora SCK, w okresie objętym 
kontrolą jednostka ta zrealizowała 28 przedsięwzięć promocyjnych. 

(akta kontroli str. 89-148, 234-235, 333-352, 358-369) 

W żadnym z ww. dokumentów strategicznych nie wyszczególniono kwot  
z przeznaczeniem finansowania działań związanych z promocją miasta. 

(akta kontroli str. 9-80) 



 
 

9 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na nieopracowaniu strategii promocji 
miasta, o której mowa w Strategii Rozwoju z 2015 r. Ponadto, w całym okresie 
objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb promocyjnych Gminy oraz nie 
planowano zadań służących realizacji celów i działań promocyjnych przewidzianych 
w Strategiach Rozwoju z 2006 r. i z 2015 r. Za planowanie takich zadań nie może 
być uznane ujęcie w opracowywanych dokumentach do projektu budżetu Gminy  
w objętych kontrolą latach poszczególnych zagadnień (określanych mianem zadań  
z zakresu promocji turystycznej Sandomierza) wraz z przypisanymi do nich 
szacunkowymi kosztami. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób zagadnienia te 
przyczyniają się do skutecznej i efektywnej promocji Gminy z punktu widzenia 
przyjętych w Strategiach celów i działań dotyczących promocji. Należy też zwrócić 
uwagę, że szacunkowe koszty planowane w latach 2014, 2015 i 2018 były znacząco 
wyższe niż kwoty przewidziane w rozdziale 75075 w pierwotnych projektach 
budżetów. 

Powyższe okoliczności mogą świadczyć o tym, że realizowane działania promocyjne 
miały charakter doraźny oraz nie w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji 
miasta. Dodatkowo w Strategii z 2006 r. nie określono precyzyjnie sposobu 
monitorowania efektów działań promocyjnych, a w Strategii z 2015 r. wskaźniki 
odnoszące się do promocji miasta nie zawierały wartości bazowej i docelowej. 
Ponadto żaden z tych wskaźników nie pozwalał na ocenę skuteczności działań 
promocyjnych. 

(akta kontroli str. 9-79, 135-147, 247, 250, 768-769, 808-834) 

Kierownik wyjaśnił: (…) nie posiadam informacji na temat wskaźników efektywności, 
o których mowa w Strategii z 2006 r. Nie wiem w jaki sposób monitorowano 
realizację zadań i osiąganie zakładanych celów Strategii w zakresie przedsięwzięć 
promocyjnych. Nie mam wiedzy na temat sposobu zbierania danych, które miały 
służyć do monitorowania osiąganych celów. (…). Sposób określenia wskaźników 
realizacji Strategii z 2015 r. w zakresie promocji Sandomierza nie był konsultowany 
z Referatem Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, dlatego nie mogę wyjaśnić 
dlaczego w przyjętych rozwiązaniach Strategii nie wskazano wartości bazowej  
i docelowej wskaźników, i jakie były przyczyny zaprojektowania systemu 
monitorowania we wskazany w Strategii sposób. Według mojej opinii przyjęte 
wskaźniki nie pozwalają stwierdzić, że realizacji wyznaczonych w Strategii działań 
zmierza w dobrym kierunku, a uzyskane efekty są zgodne z przyjętymi 
zamierzeniami. Ponadto Kierownik wyjaśnił: Strategia Promocji Miasta Sandomierza 
nie została opracowana, ponieważ nie było woli włodarzy, aby taki dokument 
strategiczny powstał.  

(akta kontroli str. 246-247, 250, 254) 

Aneta Przyłucka, Sekretarz Miasta wyjaśniła, że w ciągu bieżącego roku zostaną 
podjęte kroki dotyczące opracowania strategii promocji Miasta Sandomierza. 

(akta kontroli str. 247, 250, 259-261) 

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu o charakterze strategicznym 
w obszarze promocji. Nie opracowano również strategii promocji miasta, o której 
mowa w Strategii z 2015 r. 

Ponadto, w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb 
promocyjnych miasta oraz nie planowano zadań służących realizacji celów i działań 
promocyjnych przewidzianych w Strategiach Rozwoju z 2006 r. i z 2015 r. 

Przyjęty w Urzędzie sposób postępowania w tym zakresie, tj. analizowanie potrzeb  
i planowanie w większości analogicznych działań promocyjnych w związku 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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koniecznością sporządzenia budżetu miasta na kolejny rok, może świadczyć o tym, 
że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni 
służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  

W obowiązujących w kontrolowanym okresie Strategiach zawarto cele i działania  
w obszarze promocji. W Strategii z 2006 r. nie określono precyzyjnie sposobu 
monitorowania efektów promocji, a w Strategii z 2015 r. wskaźniki odnoszące się do 
promocji miasta nie zawierały wartości bazowej i docelowej, a na ich podstawie nie 
było możliwe dokonanie oceny skuteczności działań promocyjnych.  

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 339 tys. zł w 2013 r., 250,5 tys. zł  
w 2014 r. (spadek wydatków o 26,1% w stosunku do 2013 r.), 199,3 tys. zł w 2015 r. 
(spadek o 20,5% w porównaniu do 2014 r.), 286,7 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 43,9% 
w stosunku do 2015 r.), 340,2 tys. zł w 2017 r. (wzrost o 18,7% w porównaniu  
do 2016 r.) oraz 313,8 tys. zł w 2018 r. (spadek o 7,8% w stosunku do 2017 r.)18.  
W 2018 r. wydatki zmniejszyły się o 7,5% w porównaniu do 2013 r. Wydatki na 
działania promocyjne stanowiły w poszczególnych latach objętych kontrolą: 
− 0,76% wszystkich wydatków Urzędu w 2013 r., 
− 0,52% wszystkich wydatków Urzędu w 2014 r., 
− 0,48% wszystkich wydatków Urzędu w 2015 r., 
− 0,80% wszystkich wydatków Urzędu w 2016 r., 
− 0,82% w wszystkich wydatków Urzędu 2017 r., 
− 0,69% wszystkich wydatków Urzędu w 2018 r. 

(akta kontroli str. 89-134, 234-235) 

W kontrolowanym okresie Urząd prowadził głównie działania ukierunkowane na 
promocję walorów turystycznych gminy Sandomierz19.  

 (akta kontroli str. 380) 

Od 2015 r. za pośrednictwem profilu „Sandomierz – Królewskie Miasto” na portalu 
społecznościowym Facebook (w tym płatna promocja linków i wydarzeń od 2017 r.) 
oraz Instagram (od 2017 r.) odbywała się promocja miasta poprzez zamieszczanie 
informacji o organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych, 
społecznych. Dodatkowo, w 2017 r. działania promocyjne związane z imprezami 
miejskimi, takimi jak: Kiermasz Walentynkowy, Truskawkowa Niedziela prowadzono 
na najpopularniejszych portalach internetowych w regionie (www.korso.pl, 
www.tarnobrzeskie.eu). Od 2016 r. do przedsięwzięć promocyjnych wykorzystywana 
jest nowa strona internetowa miasta20 dostosowana do urządzeń mobilnych i obsługi 
przez osoby niepełnosprawne. Służy ona do zamieszczania m.in. komunikatów, 
ogłoszeń Burmistrza Sandomierza, promocji wydarzeń miejskich, promocji akcji  
o charakterze prozdrowotnym, a także informacji o historii i turystyce. Ponadto,  
w 2016 r. zlecono emisję bilbordu reklamowego wydarzenia promocyjnego 
„Walentynki w Sandomierzu” na głównej stronie portalu wp.pl na obszarze 

                                                      
 
18 Wydatki wykazane przez Urząd w sprawozdaniach budżetowych (RB-28S) w dziale 750 Administracja 

Publiczna rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
19 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
20 www.sandomierz.pl 
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województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz 
Warszawy. Dodatkowo, w latach 2016-2017 do promocji miasta wykorzystywano 
platformę mailową „Freshmail”21. W 2018 r. na portalu www.kielce.wyborcza.pl 
odbywała się promocja miejskiego wydarzenia „Kobieta w roli głównej”.  

 (akta kontroli str. 381) 

Spośród 63 działań/przedsięwzięć22 analizą objęto 66 wydatków poniesionych  
w latach 2014-2018 z rozdziału 75075 na łączną kwotę 567 082,85 zł (2014 r. – 
99 442,25 zł (39,7% budżetu promocyjnego); 2015 r. – 74 720,59 zł (37,5%); 2016 r. 
– 103 096,62 zł (36%); 2017 r. – 141 615,62 zł (41,6%); 2018 r. – 148 207,77 zł 
(47,2%).  
Objęte badaniem wydatki dotyczyły m.in. publikacji materiałów prasowych  
i audiowizualnych, zakupów gadżetów i wydawnictw, finansowania pobytów w hotelu 
ekipy filmowej serialu „Ojciec Mateusz”, druku broszur promocyjnych (informatorów). 
Ponadto, w ramach wydatków promocyjnych sfinansowano m.in. zakup 2 szt. 
wersalek i telewizora służących jako umeblowanie pomieszczenia noclegowego 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; zakup 5 szt. tabletów Lenovo dla 
zwycięzców konkursu z zakresu fizyki cząstek elementarnych; zabezpieczenie 
medyczne pokazu transporterów opancerzonych Stryker podczas „Rajdu Palehorse 
w Sandomierzu” w 2015 r.; wsparcie finansowe zorganizowania konkursu/ 
plebiscytu/akcji: „Talent Sandomierski 2015”, „Talent Sandomierski 2017”, „Lekarz 
Roku”, „Najlepsze Przychodnie”, „Belfer Roku”, „Gala Rzeki Wisły”, „Przedszkolaki 
2017 – zdrowe i bezpieczne”; zakup trzech czujników czadu na akcję profilaktyczną 
dotyczącą zagrożenia czadem wśród mieszkańców Sandomierza; wykonanie 
banera informującego o budowie Przedszkola nr 6 w Sandomierzu; wynajem 20 szt. 
domków handlowych z dekoracjami świątecznymi na Kiermasz Mikołajkowy 2017 r.; 
wykonanie 1000 szt. sandomierskiej „Karty mieszkańca” wraz z dostawą do Urzędu; 
usługi serwisowe polegające na aktualizacji, zapewnieniu ciągłości pracy oraz 
modyfikacji serwisu internetowego miasta23.  

 (akta kontroli str. 436-743, 801-806) 

Wysokość poszczególnych wydatków poniesionych na działania promocyjne Urzędu 
w kontrolowanym okresie nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro24, w związku z czym nie było obowiązku stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych25. 
W okresie od 12 grudnia 2012 r. do 4 maja 2016 r. obowiązujące w Urzędzie 
regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych26 nie miały 
zastosowania m.in. do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała  
10 tys. zł netto. W regulaminie obowiązującym od 5 maja 2016 r.27 procedura 
udzielania zamówienia do 10 tys. zł netto wymagała rozpoznania na rynku cen 
zamówienia i pisemnej informacji wyceniającego zamówienie o wynikach 
przeprowadzonego rozpoznania. Zgodnie z powyższą procedurą zmienioną 

                                                      
 
21 Nowoczesne narzędzie do tworzenia oraz wysyłki newsletterów i mailingów do własnej bazy odbiorców. 

Pozwala w pełni zautomatyzować budowanie listy odbiorców oraz wysyłkę newsletterów, np. informacji 
o promocji danego wydarzenia w mieście. 

22 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
23 www.sandomierz.pl 
24 14 000 euro do 15 kwietnia 2014 r.  
25 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
26 Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr ZP.270.21.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. – obowiązujące do 6 maja 2014 

r.; zarządzenie Burmistrza Miasta Nr ZP.270.10.2014 z dnia 7 maja 2014 r. – obowiązujące do 4 maja 2016 r. 
27 Zarządzenie nr 103/2016/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 maja 2016 r. 
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zarządzeniem z dnia 2 października 2017 r.28 wymagane było dokonanie wyboru 
konkretnego wykonawcy i udzielenie zamówienia (telefonicznie, drogą elektroniczną 
lub pisemnie). Ustalono, że z 66 objętych badaniem wydatków w ramach niniejszej 
kontroli tylko co czwarty (16) przekraczał kwotę 10 tys. zł netto.  

(akta kontroli str. 382-435, 801-806) 

W toku analizy wydatków objętych badaniem stwierdzono, że składkę z tytułu 
członkostwa w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego zaewidencjonowano w § 4300 Zakup usług pozostałych.  
W przypadku trzech zadań (umieszczenie materiałów prasowych, emisja spotów 
reklamowych oraz promocja przez sport) przy wyborze wykonawców nie 
udokumentowano zwolnienia z obowiązku stosowania regulaminu udzielania 
zamówień publicznych. Ponadto, z budżetu promocyjnego wydatkowano środki 
finansowe na wsparcie przedsięwzięcia, odnośnie którego zasady współpracy nie 
zostały sformalizowane na piśmie. 
(akta kontroli str. 322-332, 382-435, 448-452, 470-476, 590-600, 724-743, 746, 752-

755, 759, 768, 801-806) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu promowali miasto w trakcie  
19 wydarzeń (głównie na targach turystycznych). Efektem ww. wyjazdów miało być 
m.in. zainteresowanie turystów oraz innych obecnych na tych wydarzeniach ofertą 
turystyczną Sandomierza. Ponadto, w 2018 r. Kierownik wziął udział  
w zagranicznym spotkaniu promującym potencjał gospodarczy miasta, którego 
celem była m.in. prezentacja miasta oraz zainteresowanie zagranicznych 
inwestorów ofertą gospodarczą województwa świętokrzyskiego. 
W latach 2014-2018 koszt krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu 
wyniósł łącznie 6,4 tys. zł (2,6 tys. zł w 2014 r.; 1,1 tys. zł w 2015 r.; 1,7 tys. zł  
w 2016 r.; 0,8 tys. zł. w 2017 r. i 0,2 tys. zł w 2018 r.). Koszt zagranicznej podróży 
służbowej wyniósł 3,7 tys. zł. 
Wydatki dotyczące ww. podróży służbowych krajowych i podróży zagranicznej 
związane z promocją miasta ujęto w rozdziale 75023 i 75075. 

 (akta kontroli str. 213-233, 769-778, 837) 

W kontrolowanym okresie nie udzielano dotacji na prowadzenie promocji miasta.  
(akta kontroli str. 161-186) 

W 2014 r. i 2018 r. Urząd nie klasyfikował wydatków promocyjnych w zadaniach 
dotyczących upowszechniania turystyki (rozdział 63003) i kultury fizycznej (rozdział 
92605).  

(akta kontroli str. 90, 130, 187-212) 

Poza Urzędem działania promujące miasto Sandomierz w latach 2014-2018 
realizowało SCK, które zgodnie z § 10 pkt 6 statutu29 może prowadzić i organizować 
działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną. Na działania promocyjne w ww. 
okresie SCK wydatkowało łącznie ok. 47,6 tys. zł. Związane były one m.in.  
z udziałem w targach turystycznych; promowaniem atrakcji turystycznych, bazy 
noclegowej i gastronomicznej poprzez druk zaprojektowanych materiałów 
promocyjnych stworzonych na podstawie wiadomości zebranych przez pracowników 
Centrum Informacji Turystycznej (m.in. mapki w językach obcych, „Baza noclegowa 

                                                      
 
28 Zarządzenie nr 204/2017/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 października 2017 r. zmieniające 

zarządzenie  
nr 103/2016/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 maja 2016 r. 

29 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXV/274/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013 r. 
w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury 
w Sandomierzu. 
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w Sandomierzu i okolicach”, „Godziny otwarcia atrakcji turystycznych”, „Cennik 
biletów wstępu”). Kierownik wyjaśnił: działania promocyjne Sandomierza były 
prowadzone w ramach skoordynowanych działań Urzędu i SCK. Planowane 
działania były wspólnie ustalane na początku każdego roku kalendarzowego.  
W ramach konsultacji określano m.in. jakie materiały promocyjne będą wydawane 
przez dane jednostki. W przypadku SCK najczęściej były to mapki Sandomierza  
i broszury zawierające wykaz bazy noclegowej w Sandomierzu i okolicach. Z kolei 
Urząd wydawał informator o Sandomierzu, również w językach obcych oraz 
kalendarze promocyjne. Ważnym elementem współpracy w zakresie promocji 
miasta były wyjazdy na najważniejsze targi turystyczne, w których zazwyczaj 
uczestniczyli przedstawiciele zarówno Urzędu i Centrum Informacji Turystycznej, 
który podlega SCK. Podczas tych wyjazdów promowano atrakcje i walory 
turystyczne Sandomierza. Plan wyjazdów targowych był również wspólnie ustalany. 

(akta kontroli str. 89-134, 234-235, 356-376, 761, 763) 

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

 Jeden z objętych analizą wydatków – składka z tytułu członkostwa  1.
w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego za 
2015 r. w kwocie 6,16 tys. zł została zewidencjonowana w § 4300 Zakup usług 
pozostałych, podczas gdy zgodnie z załącznikiem nr 4 Klasyfikacja paragrafów 
wydatków i środków do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji,  różnego rodzaju 
płatności oraz składki obejmuje § 443 Różne opłaty i składki. 

 (akta kontroli str. 470-476, 801-806) 

Kierownik wyjaśnił, że ww. składkę opłacono w ten sposób z powodu błędu 
popełnionego przez Wydział Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu.   

(akta kontroli str. 745, 751) 

 W latach objętych kontrolą Urząd sfinansował koszty noclegów ekipy filmowej 2.
serialu „Ojciec Mateusz” na łączną kwotę 131,5 tys. zł30, bez określenia w formie 
pisemnej zasad wspierania produkcji serialu, co było niezgodne z kryterium 
rzetelności działania.  

 (akta kontroli str. 322, 590-600, 768)  

Kierownik wyjaśnił: w związku z promocją Sandomierza przez serial „Ojciec 
Mateusz”, który ma olbrzymi wpływ na popularność miasta i wzrost ruchu 
turystycznego, część kosztów noclegów ekipy filmowej, która przyjeżdża do 
Sandomierza w celu realizacji zdjęć do kolejnych odcinków serialu, jest 
opłacana przez Gminę Sandomierz. Średni roczny wydatek Gminy w tym 
zakresie to 30 tys. zł. Jest to zaangażowanie finansowe niewspółmiernie niskie 
w stosunku do wartości promocji Sandomierza, który zapewnia serial emitowany 
w Telewizji Publicznej. Wspomniany wydatek Gminy Sandomierz nie wynikał  
z oficjalnego dokumentu (umowy, porozumienia). Wynikało to ze wspólnych 
ustnych ustaleń włodarzy miasta i producenta serialu. Na początku 2015 r. 
podjęto próby uregulowania tych kwestii, podpisania umowy i określenia skali 
zaangażowania finansowego miasta, jednakże producent ostatecznie się 
wycofał. Powody mogą znać jedynie poprzedni włodarze, którzy przystali na 
dotychczasowe warunki. Noclegi były opłacane na podstawie faktur 
wystawianych przez obiekty noclegowe, w których przebywali aktorzy. Były one 
podstawą weryfikacji usług. Strona „producenta” wiedziała, że opłacamy jedynie 
noclegi osób niezbędnych przy produkcji serialu. W celu zgodności z przepisami 

                                                      
 
30 2014 r. – 34,9 tys. zł; 2015 r. – 20 tys. zł; 2016 r. – 30 tys. zł; 2017 r. – 25 tys. zł; 2018 r. – 21,6 tys. zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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obowiązującymi w Urzędzie, w roku 2017, Burmistrz Sandomierza wyraził 
pisemną zgodę na zwolnienie ze stosowania przepisów Regulaminu udzielana 
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach 
nieposiadających osobowości prawnej przy zamawianiu usługi noclegowej dla 
ekipy serialu „Ojciec Mateusz”. W roku 2018 podjęto podobne działania gdy 
wartość noclegów ekipy filmowej miała przekroczyć wskazane w ww. 
Regulaminie 10 tys. zł. W bieżącym roku, decyzją Burmistrza Sandomierza, 
będzie zawarte porozumienie regulujące wzajemne świadczenia stron (Gmina 
Sandomierz i firma produkująca serial), w tym wysokość kosztów ponoszonych 
przez Gminę za noclegi ekipy filmowej. 

(akta kontroli str. 746, 752) 

 W latach 2014-2016 i w 2018 r. Urząd zlecił umieszczenie materiałów  3.
o działalności samorządu w miesięczniku „Sandomierzanin”31, w 2014 r. emisję 
spotów reklamowych32 oraz działania w zakresie promocji miasta klubowi 
sportowemu33 (w związku z jego udziałem w rozgrywkach krajowych III ligi grupy 
IV piłki nożnej w sezonie 2018/2019 w rundzie jesiennej), bez udokumentowania 
zwolnienia z obowiązku stosowania obowiązujących w tym czasie regulaminów 
udzielania zamówień publicznych przy wyborze wykonawców tych zadań.  
(akta kontroli str. 323-332, 382-435, 448-452, 724-743, 746, 752-755, 759, 768) 

W zakresie umieszczania materiałów w miesięczniku „Sandomierzanin” 
Kierownik wyjaśnił: Zlecanie umieszczania materiałów o działalności samorządu 
w miesięczniku „Sandomierzanin” od wielu lat odbywało się z pominięciem 
procedury udzielania zamówień publicznych za przyzwoleniem i zgodą dwóch 
poprzednich włodarzy miasta. Można powiedzieć, że od 2009 roku gdy 
zwiększono kwotę zapłaty za usługę do 1.500,00 zł. Nie ma niestety 
dokumentów potwierdzających zwolnienie z procedury, z wyjątkiem 2017 r. gdy 
taką zgodę pisemną otrzymałem. W celu naprawy tej sytuacji, w bieżącym roku 
przygotowałem jedynie roczną umowę, która ponownie określa obowiązki stron, 
oraz aktualizuje informacje zawarte w umowie z 2006 roku. A co najważniejsze 
została zawarta na podstawie zwolnienia Burmistrza ze stosowania 
obowiązujących przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych  
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Poniżej przedstawiam uzasadnienie zawarte  
w zwolnieniu: „Publikowanie wspomnianych treści w sandomierskim 
miesięczniku jest uzasadnione jego wyjątkowym charakterem. „Sandomierzanin” 
jest obecnie jedynym czasopismem, które w całości wydawane jest w naszym 
mieście, a jego treści są poświęcone także całościowo sandomierskim 
wydarzeniom. Autorzy publikowanych w nim artykułów nie pobierają honorariów 
za ich pisanie. „Klub Miłośników Sandomierza”, który odpowiada za wydawanie 
miesięcznika nie działa na warunkach komercyjnych. Jego celem jest promocja 
aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Sandomierza.”  

(akta kontroli str. 746, 752-755, 759) 

W zakresie emisji spotu reklamowego Kierownik wyjaśnił: umowę na emisję 
spotu reklamowego (…) zawarto z pominięciem zapisów wynikających  
z zarządzenia Burmistrza Miasta nr ZP.270.21.2012 z dnia 12 grudnia 2014 r. 

                                                      
 
31 Na podstawie porozumienia z 13 marca 2006 r. zmienionego aneksem nr 1 z 29 lipca 2009 r. i aneksem nr 2 

z 16 maja 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Sandomierz a Klubem Miłośników Sandomierza. 
32 Na podstawie umowy Nr KSiP.0541.1.2014.DSO z dnia 20 lutego 2014 r. z firmą Blue Eyes Media Sp. z o.o. 

na kwotę 24.959,16 zł. 
33 Na podstawie umowy nr KPSiT.0541.29.2018.DSO z dnia 20 września 2018 r. pomiędzy Gminą Sandomierz  

a Sandomierskim Klubem Sportowym „Wisła” na kwotę 50 tys. zł. 
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ponieważ, jak mogę domniemywać, takie były wytyczne włodarzy miasta 
pełniących swoje obowiązki w owym okresie. 

(akta kontroli str. 745, 752) 

W zakresie promocji miasta przez sport Kierownik wyjaśnił: w roku 2018 r. 
zostałem poproszony przez Burmistrza Sandomierza o przygotowanie umowy 
na realizację promocji Sandomierza przez SKS „Wisła”. Podobna umowa 
została przygotowana w roku 2017, kiedy Burmistrz Sandomierza zwolnił na 
piśmie Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki ze stosowania przepisów 
Regulaminu udzielana zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej. Podobną 
zgodę, tym razem w formie ustnej otrzymałem w roku 2018. Zakres 
poszczególnych działań, którego wykaz został poszerzony w stosunku do roku 
2017, obejmował promocję Sandomierza w związku z udziałem Wykonawcy  
w rozgrywkach krajowych III ligi grupy IV piłki nożnej w sezonie 2018/2019 
rundy jesiennej. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację 
tego zadania, Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę w sprawie zmiany  
w budżecie miasta na 2018 r. Można więc powiedzieć, że na promocję 
Sandomierza przez SKS „Wisła” wyrazili zgodę czy wręcz tego wymagali 
Burmistrz Sandomierza oraz większość radnych Rady Miasta Sandomierza.  
Uchybieniem z mojej strony jest brak zabezpieczenia dokumentu, który by 
potwierdzał zwolnienie z przepisów Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych. 

 (akta kontroli str. 745-746, 751-752) 

 Ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na promocję (ujętych  4.
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) 
sfinansowano zakup dwóch wersalek (1800 zł) i telewizora (849 zł) służących 
jako umeblowanie pomieszczenia noclegowego Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu, pomimo że zakupy te nie służyły promocji Sandomierza. 

(akta kontroli str. 271, 436-447, 801-807) 

Kierownik wyjaśnił: zakup 2 szt. wersalek oraz telewizora w roku 2014 r. i ich 
finansowanie z budżetu promocyjnego były decyzją podjętą przez ówczesnych 
włodarzy. Jako szeregowy pracownik komórki do spraw promocji miasta nie 
miałem wpływu na dokonywane zakupy. Mogę zakładać, że ich celem było 
poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Sandomierzu mieszczącego się w 
Zamku Królewskim. We wspomnianym obiekcie mieści się pokój – baszta, który 
dzięki dodatkowemu wyposażeniu może wynajmowany turystom. 

(akta kontroli str. 744, 747) 

NIK nie kwestionuje zasadności sfinansowania ze środków budżetu Gminy 
zakupu wersalek i telewizora, 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).   

Do działań promocyjnych miasta wykorzystywano m.in. publikacje materiałów 
prasowych i audiowizualnych, zakupy gadżetów i wydawnictw, finansowanie 
kosztów noclegów w hotelu ekipy filmowej serialu „Ojciec Mateusz”, druk broszur 
promocyjnych (informatorów). Wszystkie objęte analizą wydatki ujmowano  
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego klasyfikacji 
budżetowej.  
W trzech przypadkach działania promocyjne zlecono bez udokumentowania 
zwolnienia z obowiązku stosowania obowiązujących w tym czasie regulaminów 

OCENA CZĄSTKOWA 
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udzielania zamówień publicznych przy wyborze wykonawców tych zadań. Ponadto 
sfinansowano koszty związane z produkcją serialu służącego promocji miasta bez 
określenia w formie pisemnej zasad tego wsparcia oraz zaewidencjonowano 
w niewłaściwym paragrafie składkę z tytułu członkostwa w organizacji turystycznej.  

3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań 
promocyjnych i ich ewaluacja 

W Strategiach z 2006 r. i 2015 r. zapisano, że system monitorowania efektów 
prowadzonych działań odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdania  
z realizacji zadań. W kontrolowanym okresie nie zostało sporządzane żadne z tych 
sprawozdań. Za koordynowanie procesu monitorowania wdrażania Strategii  
z 2015 r. i określenie standardów tego procesu miał odpowiadać zespół  
ds. wdrażania i monitorowania Strategii z 2015 r., który powołano dopiero w dniu  
4 lutego 2019 r., tj. w trakcie kontroli.  

(akta kontroli str. 53, 71-73, 768-769) 

Kierownik wyjaśnił: w okresie sprawowania funkcji kierownika Referatu Kultury, 
Promocji, Sportu i Turystyki przedkładałem Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Sandomierza informację o podejmowanych 
działaniach promocyjnych oraz o ruchu turystycznym w Sandomierzu. Moje 
informacje były akceptowane, radni nadzorujący ten obszar działania Gminy 
Sandomierz pozytywnie odnosili się do realizacji działań promocyjnych. Włodarze 
miasta, którzy bezpośrednio nadzorowali moją pracę również nie zgłaszali uwag. 
Pozytywnie oceniali pracę wykonaną przez Referat Kultury, Promocji, Sportu  
i Turystyki. Cele realizacji podejmowanych przedsięwzięć promocyjnych były 
ustalane po konsultacji z włodarzami miasta i miały one charakter stały. 
Podejmowane działania służyły budowaniu wizerunku miasta atrakcyjnego dla 
turystów. Miały zachęcać turystów do przyjazdu do Sandomierza, do zwiedzania 
atrakcji turystycznych (Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna), 
podziwiania unikatowej przyrody. Spędzania wolnego czasu w miejscu, w którym 
można odpocząć od zgiełku dużych miast. Wskazane cele nie zmieniały się przez 
cały badany okres. Miernikiem ich efektywności był poziom ruchu turystycznego  
w Sandomierzu, a konkretnie liczba sprzedanych biletów do najważniejszych atrakcji 
turystycznych. W celu zbierania danych kierowano pisma do instytucji 
administrujących atrakcje turystyczne (PTTK, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 
Muzeum Diecezjalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Sandomierskie 
Centrum Kultury). (…) Dla uzyskania informacji o ruchu turystycznym  
w Sandomierzu kierowano również zapytania do właścicieli obiektów noclegowych. 
Pozyskane dane pozwalały również oceniać skuteczność podejmowanych działań 
promocyjnych. (…) Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych nie 
zlecano profesjonalnych badań, które dają możliwość rzetelnej oceny efektywności 
akcji promocyjnych. 

Z przedłożonych przez Kierownika wyjaśnień wynika, że liczba sprzedanych 
biletów34 wyniosła: w 2014 r. – 313 456; w 2015 r. – 80 359 (bez danych 
dotyczących Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy Opatowskiej); w 2016 r. – 
241 719 (bez danych dotyczących Podziemnej Trasy Turystycznej); w 2017 r. – 
325 644 (dane z Podziemnej Trasy Turystycznej dotyczą okresu od lipca ww. roku); 
w 2018 r. – 433 632 (bez danych dotyczących Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
                                                      
 
34 Na podstawie informacji dotyczących atrakcji tj. Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska, Muzeum 

Okręgowe  
w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.  
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Ludowego). Ponadto, z wyjaśnień Kierownika wynika, że w latach 2015-201635 
nastąpił wzrost liczby miejsc noclegowych (z 2049 do 2171) i ich obłożenia36  
(z 43 652 do 52 310).  

(akta kontroli str. 761-767) 

W Strategii z 2015 r. założono, że w ciągu 3-4 lat od momentu jej przyjęcia przez 
Radę Miasta, powinien odbyć się jej przegląd i aktualizacja. Aneta Przyłucka, 
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że do 30 czerwca 2019 r. Radzie Miasta Sandomierz 
zostanie przedłożony wniosek o rozpoczęcie ww. przeglądu. 

(akta kontroli str. 72, 259-261)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedokonywaniu analiz osiągniętych 
efektów działań promocyjnych. W konsekwencji nie było możliwe ustalenie czy, 
a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności Gminy. 
O powyższym świadczy niesporządzanie sprawozdań za lata 2014-2017 z realizacji 
zadań ujętych w Strategii z 2006 r. i 2015 r. Ponadto, do 4 lutego 2019 r. nie 
powołano Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii z 2015 r. 

(akta kontroli str. 245-264, 761-768) 

W części IV37 Strategii z 2006 r. zapisano, że system monitorowania Strategii 
odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdania z realizacji zadań, stanowiące 
uzupełniający element dokumentu. Z kolei w części II pkt 8 Strategii z 2015 r.38 
zapisano, że sprawozdanie z postępów z realizacji zadań uwzględnionych  
w Strategii przygotowywane będzie raz w roku. (…) Sprawozdania powinny 
zawierać w szczególności: podsumowanie wyników za rok bieżący, zalecenie 
dotyczące wdrażania zadań w kolejnym okresie sprawozdawczym oraz listę zadań 
planowanych do realizacji na kolejny rok budżetowy. Sprawozdania te 
przekazywane będą do Burmistrza Miasta, który następnie zwołuje spotkanie 
Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Miasta, którego celem 
jest przedstawienie stanu realizacji zadań oraz prezentacja listy zadań 
rekomendowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Na najbliższej sesji 
Rady Miasta Sandomierza Burmistrz przedstawia sprawozdania z realizacji zadań 
ujętych w strategii oraz listę zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie na 
kolejny rok. Sesja Rady Miasta, na której omawiane jest sprawozdanie z procesu 
monitorowania strategii powinna wyprzedzać sesje dotyczące planowania budżetu 
miasta, wskazując kierunki prac na budżetem. Ponadto Burmistrz Miasta miał 
powołać Zespół ds. wdrażania i monitorowania Strategii z 2015 r. i sam stanąć na 
jego czele oraz corocznie upowszechniać wśród mieszkańców informację  
o zrealizowanych działaniach zawartych w Strategii z 2015 r.  

(akta kontroli str. 53, 71-79) 

Kierownik wyjaśnił: okres obowiązywania zaktualizowanej wersji Strategii z 2006 r. 
(lata 2006-2015) przypada w głównej mierze na okres kierowania komórką 
odpowiedzialną za promocję miasta Sandomierza przez moich poprzedników. 
Kieruję Referatem Kultury, Sportu i Turystyki od września 2015 r., w tym samym 
roku nie przygotowywałem sprawozdania z realizacji zadań zawartych we 

                                                      
 
35 Kierownik wyjaśnił, że w pozostałych latach objętych kontrolą nie przygotowano podobnych podsumowań 

sezonów turystycznych w Sandomierzu, ponieważ nie były wymagane przez Komisję Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Sandomierza. 

36 Podsumowania sezonu turystycznego w Sandomierzu za lata 2015-2016 sporządzone na podstawie 
wypełnionych ankiet przesłanych przez właścicieli/managerów największych obiektów noclegowych z powiatu 
sandomierskiego. 

37 System monitorowania i oceny realizacji Strategii. 
38 Monitoring i ewaluacja strategii. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wspomnianej Strategii. (…). Ponadto wyjaśnił: (…) Nie mam wiedzy czy moi 
bezpośredni przełożeni raportowali Burmistrzowi Miasta o stopniu zaawansowania 
osiągania wyznaczonych celów. Sam nie przygotowywałem raportów z realizacji 
celów strategicznych, ponieważ nie otrzymywałem takich dyspozycji.  

(akta kontroli str. 247, 254) 

Kierownik wyjaśnił: z informacji, które posiadam, wynika, że sprawozdania  
z realizacji zadań ujętych w Strategii z 2015 r. oraz lista zadań zaproponowanych do 
uwzględniania w budżecie na kolejny rok nie były przedkładane Radzie Miasta 
Sandomierza przez Burmistrza Sandomierza. Według mojej wiedzy sprawozdania 
nie były przedkładane do Rady Miasta Sandomierza, ponieważ nie był realizowany 
proces monitorowania i oceny Strategii z 2015 r. Włodarze miasta nie wymagali 
realizacji zadań, które składały się na wspomniany wyżej proces. 

(akta kontroli str. 246, 250) 

Kierownik wyjaśnił również: Nie posiadam informacji dotyczących przyczyn 
niepowołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii z 2015 r. Wyjaśnił też: 
Referat Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu nie podejmował działań wynikających 
z zapisów II części pkt 8 Strategii z 2015 r., ponieważ nie otrzymał dyspozycji, iż 
takie działania ma realizować. Jako kierownik Referatu nie miałem świadomości, iż 
Strategia nakłada na Referat szereg nowych obowiązków o charakterze 
sprawozdawczym. Kolejni przełożeni (sekretarz oraz zastępca burmistrza 
Sandomierza) ani inni pracownicy Urzędu w okresie obowiązywania Strategii nie 
informowali mnie o potrzebie zbierania danych, służących monitorowaniu osiągania 
celów strategicznych i przedkładania sprawozdań z postępów w realizacji zadań 
uwzględnionych w Strategii. Nikt nie zgłaszał uchybień z mojej strony. (…). 

(akta kontroli str. 245-246, 249-250) 

Ponadto wyjaśnił, że informacja o postępach we wdrażaniu strategii nie była 
umieszczana na oficjalnej stronie internetowej miasta Sandomierza 
www.sandomierz.pl, ponieważ Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, który 
odpowiada za prowadzenie ww. strony nie otrzymywał takiej informacji. Nie miał 
możliwości upowszechniania wśród mieszkańców informacji o zrealizowanych 
działaniach zawartych w Strategii z 2015 r. O ile mi wiadomo informacja 
o postępach we wdrażaniu Strategii nie była przesyłana (…) do mediów. Zadania 
powyższe nie były wykonywane, ponieważ według mojej wiedzy, nie był realizowany 
proces monitorowania i oceny Strategii z 2015 r. 

(akta kontroli str. 246, 250) 

Aneta Przyłucka, Sekretarz Miasta wyjaśniła, że powołany zarządzeniem39 
Burmistrza Miasta Sandomierza zespół ds. wdrażania i monitorowania Strategii  
z 2015 r. niezwłocznie podejmie pracę nad sporządzeniem sprawozdania za lata 
2016-2018 z realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta, celem 
przedłożenia do 31 maja 2019 r. Radzie Miasta Sandomierza oraz przedstawienia 
mieszkańcom informacji o zrealizowanych działaniach zawartych w Strategii. 

(akta kontroli str. 259-264) 

W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie dokonywano analiz osiągniętych efektów 
działań promocyjnych. Urząd nie dysponował danymi dotyczącymi efektów 
podejmowanych działań promocyjnych, za wyjątkiem niekompletnych40 danych 

                                                      
 
39 Zarządzenie Nr 32/2019/SEK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania 

zespołu  
ds. wdrażania i monitorowania Strategii z 2015 r. 

40 Za wyjątkiem 2014 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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dotyczących liczby sprzedanych biletów do najważniejszych atrakcji turystycznych. 
W konsekwencji nie było możliwe ustalenie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu 
działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności gminy Sandomierz. 

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 dotyczących 1.
promocji gminy Sandomierz, na podstawie sporządzanych analiz potrzeb w tym 
zakresie oraz określenie wskaźników osiągania celów i działań promocyjnych 
umożliwiających ocenę skuteczności tych działań i dokonywanie analizy 
osiągniętych efektów tych działań. 

 Opracowanie strategii promocji miasta. 2.

 Sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań uwzględnionych  3.
w Strategii z 2015 r. 

 Uregulowanie w formie pisemnej zasad współpracy dotyczącej wspierania 4.
produkcji serialu „Ojciec Mateusz” służącego promocji Sandomierza. 

 Dokumentowanie odstąpienia od obowiązku stosowania przy wyborze 5.
wykonawców zlecanych zadań, w tym dotyczących działań promocyjnych, 
obowiązującego w Urzędzie regulaminu udzielania zamówień publicznych.  

 Finansowanie ze środków przeznaczonych na promocję tylko przedsięwzięć 6.
służących promocji Gminy. 

 

NIK nie formułuje uwag. 

Wnioski 

Uwagi 
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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. 
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Marcin Sudół 
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