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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/024 – Utrzymanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” 1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Trybowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR 
146/2017 z 7 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica (UG lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogusław Antos, Wójt Gminy Brzeźnica (Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Brzeźnica prawidłowo utrzymywała obiekty wybudowane w ramach programu Moje 
Boisko – Orlik 2012 (Program). Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (Orlik) został 
wybudowany i rozliczony zgodnie z umową o dofinansowanie jego budowy, zawartą 
28 października 2010 r. przez Gminę z Ministrem Sportu i Turystyki (MSiT)3. W badanym 
okresie poddawano go kontrolom okresowym, wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 1-2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4. Stan techniczny oraz estetyka obiektów 
wchodzących w skład Orlika nie budziły zastrzeżeń. Obiekty te były w dobrym stanie 
technicznym i wykorzystywano je zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym 
regulaminem, który w trakcie niniejszej kontroli został rozszerzony o szczegółowe 
i jednoznaczne ustalenie zakresu udostępniania Orlika (w tym, w szczególności godzin jego 
otwarcia i sposobu udostępniania kluczy przez gospodarza obiektu w przypadku 
nieobecności animatorów). Zatrudniano wykwalifikowanych i aktywnych animatorów, 
a prowadzone przez nich zajęcia były różnorodne i skierowane do szerokiego grona 
odbiorców. Za dobrą praktykę należy uznać utworzenie w pobliżu Orlika produktu 
turystycznego, w skład którego wchodziły alejki spacerowe, dodatkowe miejsca postojowe 
i tereny zielone z zamontowanymi na nich elementami skate parku i małej architektury. 
Osiągnięto w związku z tym jeden z celów realizacji budowy Orlika wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie, tj. podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy. 

Decyzją Wójta z 1 marca 2011 r. obiekty wchodzące w skład Orlika oddano w trwały zarząd 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy (ZSP), któremu jednocześnie przekazano 
dokumenty budowy, projekt budowlany, instrukcje eksploatacji i dokumenty powykonawcze 
dot. tych obiektów wraz z poleceniem przechowywania ich przez wymagany okres. 
Zespołowi przekazano także książkę obiektu budowlanego dot. Orlika, którą prowadzono 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie książki obiektu budowlanego5. Prawidłowo planowano i wydatkowano w badanym 
okresie środki na bieżące utrzymanie Orlika i na wynagrodzenia animatorów sportu 
(trenerów) organizujących na nim zajęcia. 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2013-2017 (do czasu zakończenia kontroli), a także działania wcześniejsze, jeśli miały bezpośredni 

wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3 Umowa nr 1839/1260/ORL/ES/10 z 28 października 2010 r. na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych – dalej: 
umowa o dofinansowanie budowy Orlika. 

4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm. – dalej: Prawo budowlane. 
5 Dz. U. Nr 120, poz. 1134 – dalej rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego. 
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Uwagi NIK dotyczą: 

 przydzielenia dopiero w trakcie niniejszej kontroli jednemu z samodzielnych stanowisk 
w Urzędzie zadań w zakresie nadzoru nad zapewnieniem przez Dyrektora ZSP 
wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie budowy Orlika, 
w celu niedopuszczenia do powtórzenia się niewykonania zabiegów konserwacyjnych 
sztucznej nawierzchni boisk, wymaganych przez instrukcję ich użytkowania (do czego 
dopuszczono w 2014 r.); 

 przyjęcia Orlika do użytkowania mimo występowania wysokiego progu w bramce 
ogrodzenia terenu zaplecza, utrudniającego samodzielny dostęp do szatni i toalety 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (przeszkodę usunięto dopiero 
w trakcie niniejszej kontroli). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach 
Programu 

1. Na terenie gminy Brzeźnica znajduje się jeden Orlik położony w miejscowości Brzeźnica6, 
którego budowa została dofinansowana na podstawie umowy o dofinansowanie budowy 
Orlika oraz umowy nr II/53/ES/690/10 zawartej 16 kwietnia 2010 r. pomiędzy Gminą 
a Województwem Małopolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10, 65-70, 76, 81-88)  

2. Orlik składał się z dwóch ogrodzonych i oświetlonych boisk, z których jedno 
przystosowane było do gry w piłkę nożną, a drugie było wielofunkcyjne. W skład Orlika 
wchodziły także: modułowe zaplecze szatniowo-sanitarne, parking ze stanowiskami dla 
10 samochodów i piesze ciągi komunikacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 14-16, 19-23) 

3. Boiska Orlika (o łącznej powierzchni 3 021 m2) zostały zbudowane na terenach zieleni 
o łącznej powierzchni 28,6 tys. m2, przy ul. Kościelnej w Brzeźnicy. Wejścia na teren Orlika 
znajdowały się ok. 150 m od rynku w Brzeźnicy i po ok. 200 m od przystanku autobusów 
szkolnych (znajdującego się przed wejściem do ZSP) oraz od UG i drogi krajowej nr 44 
(przebiegającej przez inne miejscowości gminy). Przystanek samochodowej komunikacji 
zbiorowej, przy którym zatrzymują się m.in. autobusy linii podmiejskiej Kraków-Skawina-
Brzeźnica, zlokalizowany był ok. 450 m od jednego z wejść na teren Orlika. Dogodny dojazd 
do kompleksu zapewniał także parking wybudowany przy boiskach Orlika.  

(dowód: akta kontroli str. 6-8, 9-22, 65, 99) 

4. Zlokalizowanie Orlika przy ZSP, do którego uczęszczało ok. 500 uczniów, pozwoliło na 
wzbogacenie oferty zajęć z wychowania fizycznego. Zespół posiadał tylko jedną salę 
gimnastyczną, co wg wyjaśnień Dyrektora ZSP wymuszało prowadzenie znacznej części 
zajęć z wychowania fizycznego na korytarzu i tylko w niewielkiej części na boisku 
trawiastym, użyczanym poprzednio przez miejscowy klub sportowy. Boiska Orlika umożliwiły 
odbywanie zajęć przez większą liczbę grup klasowych na świeżym powietrzu i zwiększenie 
w wyniku tego dostępności sali gimnastycznej dla dzieci z klas I-III, które przed rokiem 2011 
miały do niej dostęp najwyżej jeden raz w tygodniu. Dzięki systematycznym zajęciom na 
boiskach Orlika uczniowie uzyskiwali w latach 2012-2017 więcej sukcesów w zawodach 
sportowych niż wcześniej7. Ponadto boisko do piłki nożnej Orlika corocznie wykorzystywane 
było do organizacji gminnych zawodów w piłce nożnej na sztucznej nawierzchni i rozgrywek 
na etapie rejonowym drużyn gimnazjalnych. Obiekty Orlika wykorzystywane były także do 
zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w ramach 

                                                      
6 Przy ZSP na działkach: nr 211/23, nr 211/11, 211/6; 34-114, Brzeźnica. 
7 Dyrektor ZSP wskazała m.in. na uzyskanie w rozgrywkach powiatowych, w roku szkolnym 2010/2011: przez uczniów Szkoły 

Podstawowej – trzeciego miejsca w półfinale piłki ręcznej i drugiego miejsca w finale mini piłki nożnej, a przez uczniów klas 
gimnazjalnych – drugich miejsc w półfinale piłki ręcznej i w finale piłki nożnej. Po 2011 r. Dyrektor ZSP wykazała sukcesy 
sportowe uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w piłce nożnej w latach 2012-2015, polegające na zdobyciu: 
pierwszych i drugich miejsc w półfinałach i finałach rozgrywek powiatowych w piłce nożnej; pierwszego, szóstego i trzeciego 
miejsca w finałach rejonowych i wojewódzkim Małopolskiej Gimnazjady w Piłce Nożnej; a także wysokich lokat w zawodach 
sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (w latach 2014-2017) w koszykówce, w siatkówce i w piłce nożnej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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corocznych, otwartych: festynów majowych, dni dziecka na sportowo, wakacji na sportowo, 
parafiad, a także imprez współorganizowanych z miejscowym klubem sportowym. W każdej 
z tych imprez uczestniczyło od 20 do 100 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-26, 155-157) 

5. Wykonawca budowy Orlika8 zgłosił zakończenie prac budowlanych 5 listopada 2010 r., 
tj. bez przekroczenia terminu umownego. Ostateczny odbiór Orlika został dokonany 
8 listopada 2010 r. W czasie odbioru stwierdzono prawidłowe wykonanie robót, zgodne 
z umową i sztuką budowlaną. Pozwolenie na użytkowanie Gmina Brzeźnica uzyskała 
17 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 102-108) 

6. Obiekty Orlika zostały zbudowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
stanowiącym adaptację do warunków miejscowych typowego projektu zespołu boisk 
i urządzeń sportowych Orlik 2012. Wymiary zbudowanych boisk oraz wyznaczonych na nich 
pól do gry były zgodne z wymogami Programu. W dwóch budynkach szatniowo-sanitarnych 
wykonano wszystkie wymagane pomieszczenia. Boiska oświetlone były lampami 
zainstalowanymi na 10 masztach. Dołączona do dokumentacji projektowej deklaracja 
zgodności i atesty higieniczne, a także certyfikaty zgodności z normami, wskazują m.in. na 
użycie materiałów i wyposażenia spełniającego wymogi określone w Programie. 
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej wykonana została ze sztucznej trawy9, spełniającej 
parametry określone w umowie zawartej z wykonawcą, i w sposób zgodny z wymogami 
Programu, dla wariantu II tej nawierzchni (tj. wykonanej na podkładzie z maty elastycznej). 
Boiska oświetlone zostały lampami zainstalowanymi na dziesięciu słupach, tj. liczbie 
większej od minimalnej wskazanej w Programie. Zastosowane wyposażenie boisk posiadało 
certyfikaty zgodności z normami, w tym m.in.: bramki do piłki nożnej oraz siatki do piłki 
siatkowej i do tenisa ziemnego, stojak dwusłupowy do montażu tablic do koszykówki, a 
także same tablice. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 97-100) 

7. Pomieszczenie zaplecza sanitarno-szatniowego Orlika, w którym znajdowała się toaleta, 
dostosowano dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
w zakresie określonym w § 86 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie10. Listwa progowa w drzwiach tego pomieszczenia zainstalowana była na 
wysokości podłogi łazienki i płytek korytarza przed wejściem. Obok znajdujących się 
w pomieszczeniu muszli i umywalki zainstalowane były poręcze i uchwyty ułatwiające 
korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych, a wolna przestrzeń pomiędzy tymi 
urządzeniami miała wymiary 1,5 m x 1,5 m. 
Do rozpoczęcia niniejszej kontroli trasa dojazdu do ww. pomieszczenia z parkingu przy 
ul. Kościelnej w Brzeźnicy11 nie została jednak dostosowana dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich w sposób wymagany przywołanym § 86 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury. W furtce prowadzącej na teren zaplecza sanitarno-szatniowego, w której 
znajdował się próg o wysokości 13 cm, brak było pochylni umożliwiającej łatwy 
i samodzielny przejazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Żadnych 
progów i ograniczeń nie było natomiast w obu wejściach na teren boiska wielofunkcyjnego. 
W nawierzchni chodników na terenie Orlika, wykonanej z betonowej kostki brukowej, nie 
było ubytków ani nierówności. Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich było zlokalizowanie boiska do piłki nożnej na poziomie niższym od poziomu 
zaplecza sanitarno-szatniowego. Długość najkrótszej drogi pomiędzy toaletą dla osób 
niepełnosprawnych a boiskiem do piłki nożnej, w ciągu której nie było schodów, 
przekraczała 90 m. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-20) 

Dyrektor ZSP wyjaśniła, że dotychczas nie odnotowano przypadku zgłoszenia chęci 
skorzystania z Orlika przez osoby niepełnosprawne, w tym w szczególności korzystające 

                                                      
8 Konsorcjum firm Hydrowit Władysław Witek z Brzeźnicy i ACTIVA LONGIN WITKOWSKI z Łodzi. 
9 Eagle Turf 55 MF. 
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. 
11 Z dwoma stanowiskami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. 
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samodzielnie z wózków inwalidzkich, dlatego nie ujawniono ograniczenia łatwego dostępu 
do zaplecza szatniowo-sanitarnego w postaci progu. Dyrektor ZSP stwierdziła także, iż w jej 
przeświadczeniu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie są zainteresowane 
korzystaniem z boiska do piłki nożnej. W przypadku chęci kibicowania drużynom 
rozgrywającym mecze piłki nożnej mogą one dojechać do ścieżki biegnącej wzdłuż 
ogrodzenia wielofunkcyjnego, z której jest lepsza widoczność boiska do piłki nożnej niż ze 
ścieżki znajdującej się przy samym boisku. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

8. W umowie z wykonawcą budowy Orlika ustalono gwarancję jakości wykonania 
przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy, tj. zgodny z wytycznymi Programu. Do 
dokumentacji przedłożonej do odbioru wykonawca dołączył m.in. potwierdzenia gwarancji 
na okresy 60 miesięcy na sztuczną trawę przeznaczoną na boisko do piłki nożnej oraz na 
komponenty do nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. 
W okresie gwarancji nie wystąpiły usterki ani wady obiektów i ich wyposażenia, wymagające 
usunięcia przez wykonawcę robót. 

 (dowód: akta kontroli str. 115, 137-140) 

9. Nieruchomość zabudowaną boiskami Orlika Wójt przekazał w trwały zarząd ZSP, decyzją 
z 1 marca 2011 r. W ww. decyzji ustalono, że nieruchomość ta zostaje oddana w trwały 
zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową Dyrektora ZSP, który zobowiązany jest 
zagospodarować ją na ten cel, a w szczególności dostosować do potrzeb oświatowych. 
W decyzji, ani w innym dokumencie, nie ustalono zadań Dyrektora ZSP dotyczących 
zakresu wykorzystywania Orlika i osiągania celów określonych w pkt II.2 załącznika nr 1 do 
umowy o dofinansowanie budowy Orlika, w tym: 

 celu długofalowego, którym było wzmocnienie potencjału regionu w aspekcie 
turystycznym i sportowym, oraz podniesienie standardu życia mieszkańców; 

 celów bezpośrednich, wyszczególnionych w 9 punktach, dotyczących m.in. zwiększenia 
dostępu do sportu przez społeczności lokalne, poprawy jakości życia mieszkańców 
i ożywienia życia społecznego, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 
Brzeźnicy i okolic. 

(dowód: akta kontroli str. 10-16, 65-75) 

W informacji Dyrektor ZSP stwierdziła m.in., że wraz z przekazaniem nieruchomości 
zabudowanej boiskami Orlika nie zostały na nią nałożone żadne dodatkowe zadania. 
Stwierdziła także, iż nie składała w związku z tym sprawozdań ani innych dokumentów z ich 
realizacji. 

(dowód : akta kontroli str. 24) 

Wójt w wyjaśnieniu podał m.in., że zadania zarządcy wynikające z oddania ZSP 
nieruchomości zabudowanej obiektami Orlika (w ramach Programu) nie zostały przekazane 
w sposób udokumentowany. Zgodnie jednak z przyjętą w Urzędzie praktyką zadania te 
zostały przekazane Dyrektor ZSP ustnie wraz z niezbędną dokumentacją, w tym 
w szczególności kopią umowy o dofinansowanie budowy Orlika wraz z załącznikami 
i instrukcją użytkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 316-318) 

Zadania w zakresie nadzoru nad wypełnianiem zobowiązań ustalonych w umowie 
o dofinansowanie budowy Orlika, w tym także w okresie trwałości projektu, zostały 
przypisane jednemu z samodzielnych stanowisk Urzędu poprzez dokonanie zmiany 
regulaminu UG wprowadzonej zarządzeniem Wójta z 18 września 2017 r., tj. w trakcie 
niniejszej kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 347) 

Celem długofalowym budowy Orlika było wzmocnienie potencjału regionu w aspekcie 
turystycznym i sportowym oraz podniesienie standardu życia mieszkańców, a celami 
bezpośrednimi było m.in.: stworzenie warunków dla rozwoju placówek działających 
w systemie oświaty, zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalne, poprawa 
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jakości życia mieszkańców i ożywienie życia społecznego, a także wzrost atrakcyjności 
turystycznej i rekreacyjnej Brzeźnicy i okolic12. 

(dowód: akta kontroli str. 65-73) 

Wójt wyjaśnił m.in., że cel długofalowy, którym było wzmocnienie potencjału regionu 
w aspekcie turystycznym i sportowym oraz podniesienie standardu życia mieszkańców, 
a także cele bezpośrednie, zostały spełnione, ponieważ powstał jedyny w całej Gminie 
kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią. Jest on ogólnodostępny i bezpłatny 
dla wszystkich chętnych. Stał się on również atrakcją dla gości odwiedzających gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 316-320) 

Zasady i tryb korzystania z obiektów Orlika, w tym regulamin korzystania z tych obiektów, 
nie zostały ustalone w formie aktu prawa miejscowego. Pracownicy Urzędu nie dokonywali 
udokumentowanych kontroli wykorzystania obiektów Orlika, ani nie zaplanowali w latach 
2011-2016 objęcia kontrolą zarządczą zagadnień dotyczących tych obiektów, w tym 
w zakresie prawidłowości jego utrzymania. 

(dowód : akta kontroli str. 302) 

10. W skład Orlika wchodziły dwa ogrodzone boiska, zaplecze szatniowo-sanitarne, parking, 
na którym wyznaczone zostały stanowiska dla 10 samochodów, ciągi komunikacji pieszej, 
w tym chodniki wybrukowane kostką betonową, schody i rampy, umożliwiające łatwy 
przejazd m.in. wózkami inwalidzkimi, a także oświetlenie obu boisk zainstalowane na 10 
słupach. 
Ogrodzenia boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wykonane były 
z polakierowanej siatki stalowej, na której nie było ubytków ani widocznych śladów korozji 
oraz wystających, luźnych elementów jej mocowania. Ogrodzenie za bramkami boiska do 
piłki nożnej było podwyższone do ok. 6 m, a pomiędzy tymi słupkami na wysokości ponad 
4 m rozpięta była elastyczna siatka, tzw. piłkochwyty. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 
wykonana była z zielonej, sztucznej trawy o wymiarach 30 m x 62 m, na której liniami trawy 
koloru białego wyznaczone było pole do gry o wymiarach 26 m x 56 m. Nawierzchnia boiska 
wielofunkcyjnego wykonana była z syntetycznej nawierzchni koloru ceglastego o wymiarach 
19,1 m x 32,1 m z zaznaczonymi pasami białymi i żółtymi liniami boisk, z których największe 
miało wymiary 15,1 m x 28,1 m. Nawierzchnie nie były zaśmiecone, omszałe, ani porośnięte 
chwastami. Były one zespojone z podłożem i nie było na nich widocznych uszkodzeń 
mechanicznych ani zastoin wody oraz odbarwień, wskazujących na występowanie takich 
zastoin i kałuż w czasie opadów deszczu, w tym także przy kratkach odwodnienia liniowego 
zainstalowanych na krawędziach nawierzchni. Nie stwierdzono uszkodzeń wyposażenia 
tych boisk, tj. konstrukcji bramek, tablic i koszy do koszykówki oraz słupków boiska 
wielofunkcyjnego wyposażonych w mechanizm regulacji wysokości mocowania siatki. 

(dowód : akta kontroli str. 19-23, 101) 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych, wybudowanych w ramach Programu, nie był 
w pełni dostępny do rozpoczęcia niniejszej kontroli. Wprawdzie jego treść udostępniona 
była na stronie internetowej ZSP, a także wywieszona była na ścianie jednego z budynków 
zaplecza sanitarno-szatniowego. Było to jednak w miejscu, z którego odczytanie treści 
regulaminu było niemożliwe (spoza ogrodzenia zaplecza). Na obiektach Orlika nie było 
także żadnej informacji o sposobie ich udostępniania, a w szczególności harmonogramu 
udostępniania, który zgodnie z treścią regulaminu powinien być podany przez zarządcę 
obiektu. W regulaminie zawarto informacje, że Orlik jest ogólnodostępny, a korzystanie 
z niego jest bezpłatne, jednak z dalszych zapisów wynikało, iż dopuszcza się możliwość 
rezerwacji danego obiektu na zgłoszony do animatora (trenera) wniosek grupy co najmniej 
10 osób i klubów sportowych. Rezerwacje te mogły być dokonywane najwyżej dwa razy 
w tygodniu na czas nie dłuższy niż 1,5 godziny. Wśród informacji wywieszonych na 
obiektach Orlika nie było jednak informacji dotyczącej kontaktu z animatorem, w tym 
numeru jego telefonu lub terminów, w których jest on zobowiązany do przebywania na 
terenie obiektu, mimo że zgodnie z treścią regulaminu zobowiązany był on do czuwania nad 
bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu. 

                                                      
12 Cele określone we wniosku o dofinansowanie budowy Orlika stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie 

budowy Orlika. 
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Podane były informacje o godzinach prowadzenia zajęć przez animatorów na boiskach 
Orlika (przez sześć dni w tygodniu, w tym: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 
do 13:00; od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., naprzemiennie, w godzinach przed 
i popołudniowych13). Na jednym z budynków zaplecza szatniowo-sanitarnego podany był 
adres gospodarza obiektu, jednak brak było informacji o jego kompetencjach w zakresie 
udostępniania obiektu. Gospodarz prowadził rejestr wydanych kluczy użytkownikom Orlika, 
prowadzony od 2015 r., w którym do 19 marca 2017 r. odnotowano 180 wypożyczeń kluczy 
do Orlika. Regulamin, a także informacja o zaproszeniu do korzystania z Orlika oraz 
godziny prowadzenia zajęć przez trenerów podano na stronach internetowych Orlika. 
Jednak także na tych stronach brak było informacji o godzinach otwarcia obiektów i danych 
o dokonanych rezerwacjach. Podany był na niej numer telefonu jednego z dwóch 
animatorów. W Internecie podano także informację o Orliku zawierającą m.in. stwierdzenie, 
że od początku marca jest on otwarty codziennie, jego dwa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, doskonałe wyposażenie, oświetlenie umożliwiające grę po zmroku, i ciągła 
opieka animatora są dostępne za darmo dla mieszkańców Gminy. Nie podano natomiast 
informacji o zasadach korzystania z boisk Orlika przez osoby zamieszkujące poza terenem 
Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 21, 141-144) 

Regulamin korzystania z Orlika został w trakcie niniejszej kontroli zmieniony zarządzeniem 
Dyrektora ZSP z 24 lipca 2017 r.14 i opublikowany przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
zainstalowanej na ogrodzeniu Zaplecza Szatniowo-Sanitarnego oraz zamieszczenie na 
stronie internetowej ZSP. Do zmienionego regulaminu dołączony został harmonogram 
udostępniania Orlika, w którym ustalono, że dostęp ten jest bezpłatny, boiska czynne są 
cały tydzień, w tym w okresie wakacji od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 
22:00 i w niedziele w godzinach od 11:00 do 22:00, a w pozostałym okresie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 22:00 
i w niedziele w godzinach od 11:00 do 22:00. Wskazano również, że pod nieobecność 
animatora klucze udostępnia gospodarz obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 154-172) 

Dyrektor ZSP wyjaśniła m.in., że 24 lipca 2017 r., tj. w trakcie niniejszej kontroli, uaktualniła 
regulamin korzystania z Orlika i został on umieszczony na tablicy ogłoszeń wywieszonej na 
ogrodzeniu boisk wraz z harmonogramem udostępniania obiektu oraz godzinami jego 
otwarcia (do godziny 22:00). W ciągu roku szkolnego obiekt ten jest czynny od godziny 
8:00, jednak do godziny 16:00 korzystają z niego uczniowie ZSP. Po tym terminie zajęcia 
odbywają się wg grafiku. W okresie wakacji obiekty czynne są od godziny 9:00, jednak 
ustalony grafik zajęć prowadzonych przez animatora dotyczy boiska do piłki nożnej, 
ponieważ zajęcia na nim cieszą się większym zainteresowaniem. Rezerwacja boiska 
wielofunkcyjnego nie jest dokonywana systematycznie, ponieważ korzysta z niego mniejsza 
liczba osób. Możliwe jest skorzystanie z niego bezpośrednio po przyjściu lub po 
telefonicznym zapytaniu animatora lub gospodarza. Dyrektor ZSP wyjaśniła także, iż 
w zmienionym regulaminie usunięto ograniczenie dopuszczające rezerwację boiska przez 
grupę co najmniej 10 osób. Ograniczenie to miało na celu umożliwienie dostępu do obiektu 
jak największej liczbie osób, a nie tylko jednym i tym samym grupom. Pozostawiono jednak 
ograniczenie rezerwacji do najwyżej dwóch w ciągu tygodnia na czas nie dłuższy niż 
1,5 godziny w celu zapobieżenia ciągłego korzystania z boiska przez te same grupy osób. 
W wyjaśnieniu Dyrektor ZSP stwierdziła również, że zakres korzystania z obiektów Orlika 
nigdy nie był ograniczony do mieszkańców Gminy. Zasada ogólnej dostępności była i jest 
zapisana w regulaminie. Informacja na stronie internetowej Orlika była nie do końca 
odpowiednio sprecyzowana i została sprostowana. 

(dowód: akta kontroli str. 152-172) 

                                                      
13 W poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach: 10:00-13:00, w środy i czwartki w godzinach 16:00-19:00 oraz w soboty 

w godzinach 9:00-13:00. 
14 Zarządzenie nr 6/2016/2017 Dyrektora ZSP z 24 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu 

boisk Moje boisko ORLIK 2012, przy ZSP. 
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11. Gmina Brzeźnica zobowiązana była na podstawie umowy o dofinansowanie budowy 
Orlika m.in. do utrzymywania obiektów na właściwym poziomie technicznym, zapewnienia 
na ten cel niezbędnych środków finansowych przez okres co najmniej 10 lat, użytkowania 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, a także zapewnienia, że będą one ogólnodostępne, 
a korzystanie z nich będzie bezpłatne. Oświadczenie Gminy, że obiekty te będą 
utrzymywane na właściwym poziomie technicznym oraz użytkowane zgodnie 
z przeznaczeniem, a także że zapewniona będzie ich ogólna i bezpłatna dostępność, 
zawierały także umowa o udzieleniu pomocy finansowej na realizację tej inwestycji, zawarta 
z Województwem Małopolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 65, 69, 192, 196) 

Wydatki na bieżące utrzymanie Orlika w latach 2011-2017, w tym na coroczne kontrole 
stanu technicznego obiektów, ich ubezpieczenie, konserwacje nawierzchni boisk, 
zatrudnienie gospodarza obiektu, a także na środki czystości, materiały oraz narzędzia 
budowlane do bieżącej konserwacji obiektów, były planowane i realizowane przez ZSP. 
Wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody dla Orlika, a także na odbiór ścieków, 
planowane były w budżetach Gminy Brzeźnica i realizowane bezpośrednio przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

Zabiegi konserwacyjne syntetycznej trawy na boisku do piłki nożnej i nawierzchni 
poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wymagane na podstawie wytycznych15, były 
wykonywane w latach 2012-2013 i 2015-2017. Żadnych spośród wymaganych zabiegów 
pielęgnacyjnych nawierzchni obu boisk nie wykonano natomiast w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 33-50, 135, 208-215) 

Dyrektor ZSP w wyjaśnieniu potwierdziła niewykonanie zabiegów konserwacyjnych 
nawierzchni boisk Orlika w 2014 r., lecz nie podała przyczyn zaniechania realizacji 
wytycznych ustalonych w tym zakresie. Stwierdziła natomiast, że niewykonanie tych 
konserwacji nie wpłynęło na jakość nawierzchni, bowiem gospodarz obiektu dba o jego 
czystość. W celu potwierdzenia braku wpływu niewykonania wymaganych konserwacji 
w 2014 r. na stan nawierzchni przedłożyła protokoły kontroli zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ZSP, przeprowadzonych 
przez nią 29 sierpnia 2014 r. i 22 października 2014 r. z udziałem społecznego inspektora 
pracy. W protokołach tych zapisano m.in., że nawierzchnia boisk Orlika była dobrze 
utrzymana i nie widać było żadnych jej uszkodzeń ani odkształceń. 

(dowód: akta kontroli str. 152-154, 185-187) 

Wójt w wyjaśnił m.in., że jednorazowe przeoczenia w zakresie wykonywania zabiegów 
konserwacyjnych wystąpiły w początkowym okresie ich użytkowania i nie wpłynęły one na 
jakość nawierzchni, o czym świadczy jej nienaganny stan mimo upływu lat. 

(dowód: akta kontroli str. 316-317, 321) 

12. Kontrole okresowe obiektów Orlika, użytkowanych od 2011 r., wymagane art. 62 ust. 1 
pkt 1-2 Prawa budowlanego, dokonywane były zgodnie z tymi przepisami (od 2012 r.). 
W toku kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2014 stwierdzono występowanie szczeliny 
pomiędzy nawierzchnią a odwodnieniem liniowym boiska, które w tym miejscu 
zlokalizowane było na sztucznym nasypie. W protokołach z kontroli zapisano zalecenie 
stałego monitoringu tego miejsca przez pracowników Gimnazjum, w związku z zagrożeniem 
osunięcia się gruntu. Zagrożenia w tym zakresie, ani żadnych innych usterek 
i nieprawidłowości, nie stwierdzono w toku kontroli okresowych przeprowadzonych 
w następnych latach. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 24-50, 206-215) 

13. Dokumenty związane z budową Orlika, w tym m.in. pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany, dokumentacja powykonawcza budowy i pozwolenie na użytkowanie zostały 
przekazane 1 marca 2011 r. Dyrektorowi ZSP protokołem zdawczo-odbiorczym. 
W protokole tym, podpisanym przez Wójta, zawarte zostało zobowiązanie zarządcy obiektu 

                                                      
15 Wytyczne opublikowane na stronie Internetowej https://www.orlik2012.pl /index.php/dlainwestorow /inwestycja-bialy-

orlik/eksploatacja-kompleksu. 
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do zabezpieczenia i przechowywania przekazanej dokumentacji przez okres istnienia 
obiektów. 

 (dowód: akta kontroli str. 216) 

14. Wraz z dokumentami budowy Orlika Dyrektorowi ZSP została przekazana książka 
obiektu budowlanego, założona 17 stycznia 2011 r. przez pracownika Urzędu. Książka ta 
odpowiadała wymogom określonym w przepisach rozporządzenia MI w sprawie książki 
obiektu budowlanego, w tym zawierała dane identyfikujące i charakteryzujące obiekty Orlika 
oraz zapisy o wykonanych kontrolach okresowych i przeprowadzonych zabiegach 
konserwacyjnych. 

 (dowód : akta kontroli str. 331-332) 

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

Gmina Brzeźnica prawidłowo utrzymywała Orlika. W czasie niniejszej kontroli boiska były 
w dobrym stanie technicznym, a ich estetyka nie budziła zastrzeżeń. Obiekty Orlika 
wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem, który 
w trakcie niniejszej kontroli został rozszerzony o szczegółowe i jednoznaczne ustalenia 
zakresu udostępniania obiektów Orlika, w tym w szczególności godziny jego otwarcia 
i sposób udostępniania kluczy, także przez gospodarza obiektu w czasie nieobecności 
animatorów. 

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

1. Dyrektor ZSP od 2011 r., tj. roku, w którym przekazano Orlika w trwały zarząd ZSP, 
corocznie zawierała umowy zlecenia z dwoma animatorami w celu organizacji 
i przeprowadzania przez każdego z nich zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika 
w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez 9 miesięcy każdego roku. W umowach ustalone 
zostało łączne wynagrodzenie w wysokości 4 500 zł (brutto), wypłacane po 500 zł (brutto) 
miesięcznie. Ponadto z każdym z tych animatorów zawierane były corocznie umowy 
o organizację i prowadzenie zajęć w wymiarze kolejnych 40 godzin miesięcznie przez 
9 miesięcy w roku – na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych z animatorami 
przez operatora projektów Animator – Moje Boisko – Orlik 2012 i Lokalny Animator Sportu16. 
W 2017 r. dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia w ramach projektu Lokalny Animator 
Sportu nie została przyznana i Dyrektor ZSP zawarła z oboma animatorami umowy 
o realizację przez nich na obiektach Orlika zajęć przez siedem miesięcy 2017 r. (od 
1 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r.), w wymiarze po 28 godzin zajęć w każdym 
miesiącu oraz wynagrodzenie w wysokości 700 zł (brutto) w każdym z miesięcy ww. okresu. 
Jednocześnie w prowadzonych przez tych animatorów w 2017 r. dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych, zatwierdzonych przez Dyrektora ZSP, zaplanowano zajęcia w wymiarze 9 
godzin tygodniowo, tj. co najmniej 36 godzin zajęć miesięcznie. W wyniku tego zakres zajęć 
zaplanowanych do odpłatnego przeprowadzenia przez animatorów został w 2017 r. 
ograniczony do 392 godzin, tj. ponad trzykrotnie w porównaniu do liczby zajęć 
finansowanych w latach 2011-2016, w wymiarze 1 440 godzin rocznie. 
W umowie o dofinansowanie budowy Orlika, zawierającej oświadczenie beneficjenta, że 
zatrudni trenera środowiskowego na okres co najmniej 10 lat po oddaniu obiektu do 
użytkowania, nie został ustalony minimalny wymiar czasu jego pracy.  

(dowód: akta kontroli, str. 331-343, 354-388) 

Dyrektor ZSP wyjaśniła, że w 2017 r. Gmina Brzeźnica nie otrzymała dotacji na 
finansowanie części zajęć organizowanych przez animatorów na boiskach Orlika, mimo 
prawidłowo złożonego w terminie wniosku. Informacja o nieuzyskaniu dotacji ukazała się 
w marcu, tj. po uchwaleniu budżetu gminy i rozdysponowaniu środków na poszczególne 
zadania. Spowodowało to brak możliwości zwiększenia środków na wynagrodzenia 
animatorów. W wyjaśnieniu Dyrektor ZSP stwierdziła także, że o braku dotacji niezwłocznie 

                                                      
16 To jest przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku (FRKF). 
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poinformowała ustnie Wójta. Aby zminimalizować skutki nieprzyznania dotacji, wspólnie 
z animatorami ustaliła liczbę godzin ich pracy w wymiarze nieco wyższym niż możliwości 
finansowe budżetu ZSP. Animatorzy postanowili wykonywać część pracy w formie 
wolontariatu w związku z oczekiwaniami dzieci, młodzieży i rodziców. Złożyli w tym celu 
stosowne oświadczenia. Dzięki temu wolontariatowi skutki ograniczeń finansowych zostały 
zminimalizowane, a boiska Orlika są nadal ogólnodostępne dla wszystkich chętnych 
i wykorzystywane m.in. przez grupy osób, które nie wymagają opieki animatora.  

(dowód: akta kontroli, str. 348-351) 

Wójt w wyjaśnieniu podał m.in., że umowa o dofinansowanie budowy Orlika nie przewiduje 
minimalnej liczby godzin, jaką ma wypracować trener środowiskowy. Zmniejszenie liczby 
godzin animatorów wynika z odmowy przyznania dotacji, o którą wnioskowała Dyrektor 
ZSP. Informacja o odmowie przyznania dotacji znana była w marcu, tj. po uchwaleniu 
budżetu gminy na 2017 r. i rozdysponowaniu środków na zaplanowane zadania. 
Z informacji udzielonych przez Dyrektora ZSP wynika, że ograniczenie godzin pracy 
animatorów w żaden sposób nie wpływa na cel i przeznaczenie, któremu służy Orlik, 
a kompleks boisk jest w pełni wykorzystywany zarówno przez dzieci i młodzież, oraz 
zorganizowane grupy osób. Baza jest ogólnodostępna i w związku z tym oraz 
z ograniczeniem środków w budżecie Gminy Brzeźnica na 2017 r. nie jest planowane 
przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń animatorów, a tym 
samym zwiększenie liczby zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wójt w wyjaśnieniu stwierdził 
także, iż w przypadku nieotrzymania dotacji w latach następnych zostaną wzięte pod 
rozwagę ewentualne możliwości Gminy w zakresie zwiększenia liczby godzin pracy 
animatorów.  

(dowód: akta kontroli, str. 345-346) 

2. Nabór na stanowiska animatorów zajęć na boiskach Orlika dokonywany był w latach 
2011-2013 oraz w latach 2015-2017 przez Dyrektora ZSP. W sporządzonej przez nią 
notatce służbowej, dokumentującej tok postępowania z przeprowadzenia tego naboru 
w 2011 r. zapisano, że ogłoszenia o naborze na to stanowisko zamieszczone zostały 
jedynie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Brzeźnica, tablicy ogłoszeń ZSP oraz 
w szkołach na terenie gminy. W notatce tej zapisano także, iż jeden z kandydatów nie 
posiadał stosownych kwalifikacji, i dlatego przyjęto oferty dwóch pozostałych kandydatów. 
W notatkach dokumentujących nabór kandydatów w dwóch następnych latach oraz w latach 
2015-2017 zapisano, że w wyniku publikacji ogłoszeń w zakresie analogicznym jak 
w 2011 r. zgłaszali się jedynie ci sami dwaj kandydaci co w 2011 r. Nabór na stanowiska 
animatorów w 2014 r. przeprowadzony został w trybie ustalonym w regulaminie naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze w UG17 przez komisję 
rekrutacyjną powołaną w tym celu zarządzeniem Wójta. Mimo ogłoszenia naboru na te 
stanowiska w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego (BIP) aplikacje 
złożone zostały tylko przez osoby zatrudnione przez Dyrektora ZSP w latach poprzednich. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 18, 262-301) 

Wójt wyjaśnił m.in., że rozeznanie przeprowadzone przez Dyrektora ZSP dokonane wśród 
nauczycieli, mieszkańców i dyrektorów pozostałych placówek na terenie gminy Brzeźnica, 
dokonane przed ogłoszeniem przez nią naboru na stanowiska animatorów, a także 
zaproponowane wynagrodzenie, ograniczały grupę osób chętnych do podjęcia tej pracy. 
Wynikało to z wysokich kosztów dojazdu z okolicznych miast, położonych od Brzeźnicy 
w odległościach od około 18 km (Skawina i Wadowice) do ponad 30 km (Kraków 
i Oświęcim). Przeprowadzenie naboru w 2014 r., po ogłoszeniu w BIP, dokonane zostało 
w związku z przewidywaną możliwością zgłoszenia się nowych kandydatów, w związku ze 
zmianami na rynku pracy, w tym brakiem pracy dla młodych. Rozszerzona forma ogłoszenia 
nie spowodowała pojawienia się innych chętnych na stanowisko animatora. 

(dowód: akta kontroli, str. 316-322) 

Obaj zatrudnieni animatorzy posiadali wyższe wykształcenie potwierdzone dyplomami 
ukończenia akademii wychowania fizycznego po odbyciu studiów magisterskich, a także: 

                                                      
17 Regulamin ustalony Zarządzeniem nr 0152-8/2011 Wójta z 4 maja 2011 r. 
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 jeden z nich – uprawnienia instruktorskie Polskiego Związku Piłki Nożnej, kwalifikacje 
Organizatora Sportu i Rekreacji18 oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo 
w szkoleniu Tenis 10 na Orlikach; 

 instruktora piłki siatkowej i trenera klasy drugiej w zakresie pływania. 
(dowód: akta kontroli, str. 51-57) 

3. Animatorzy zajęć na boiskach Orlika, poza treningami prowadzonymi w latach 2011-2017 
(do lipca ), w każdy dzień tygodnia, poza niedzielami, zajmowali się współorganizowaniem 
turniejów, z których część organizowana była w ramach corocznych imprez lokalnych, 
tj. począwszy od 2012 r. – festynów majowych (od 2012 r. – Majówki Sportowe na Orliku), 
a także Parafiad (w latach 2012-2013), w ramach których organizowane były turnieje piłki 
nożnej, tenisa ziemnego i siatkówki. Każdy z animatorów w sporządzanych sprawozdaniach 
rocznych za lata 2011-2014 oraz w raportach za 2016 r. wykazywał działania związane 
z współorganizowaniem od 2 do 8 imprez sportowych w tym turniejów: 

 piłki nożnej (od jednego turnieju w 2013 r. do pięciu turniejów w 2011 r.); 

 tenisa (po jednym turnieju w latach 2011-2012 i po dwa turnieje w pozostałym okresie); 

 siatkówki (2 turnieje w 2011 r. i 1 w 2016 r.). 
W szczegółowym raporcie z realizacji projektu w 2016 r. animatorzy wykazali, że turnieje 
piłkarskie prowadzone były w trzech kategoriach dzieci i młodzieży w ramach Majówki 
Sportowej na Orliku a także w ramach imprezy Orlik 3x3. Wskazali także na współpracę 
z miejscowymi klubami sportowymi, a także wolontariuszami (od 5 do 25), angażowanymi 
do współpracy w organizowaniu imprez sportowych i turniejów. Animatorzy wskazali także 
w raporcie za 2016 r., że systematyczne zajęcia na Orliku prowadzone są z dziećmi 
w trzech kategoriach wiekowych, młodzież najczęściej uczestniczy w sobotnich zajęciach 
piłki nożnej i tenisa, a osoby dorosłe korzystały z Orlika w godzinach od 19:00 do 22:00. 

Obaj animatorzy w złożonych wyjaśnieniach stwierdzili także, iż podejmowali działania 
mające na celu aktywizację sportową różnych grup społecznych. Stwierdzili, że w festynach 
majowych i Parafiadach uczestniczyły całe rodziny, dla których organizowano m.in. 
sprawnościowy tor przeszkód, mecze piłki nożnej ojcowie kontra synowie, mecze siatkówki 
matki kontra córki, a także mecze ministranci kontra lekarze i nauczyciele. Do 
organizowanych turniejów piłki nożnej, siatkowej i tenisa animatorzy starali się angażować 
ludzi w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Całe rodziny uczestniczyły także 
w imprezach organizowanych we współpracy z klubem sportowym Wisła Brzeźnica. Jeden 
z animatorów podał także, iż oprócz zawodów i turniejów na Orliku prowadzi zajęcia 
z różnych innych dyscyplin, w tym zajęcia z tenisa stołowego na zainstalowanych 
w sąsiedztwie Orlika stołach do tej gry. Miejscowi przedsiębiorcy wspierali imprezy 
fundowaniem nagród. Animatorzy wskazali także w wyjaśnieniach szacunkowe liczby osób 
biorących udział w poszczególnych imprezach, tj.: od 70 do 110 osób w festynach 
majowych, ok. 90 osób w Parafiadach, ok. 100 osób w urodzinach klubu Wisła Brzeźnica, 
40-50 osób w turniejach organizowanych okazjonalnie, od 4 do 6 drużyn w turniejach piłki 
nożnej i piłki siatkowej oraz ok. 10 osób w meczach tenisa ziemnego. 

 (dowód: akta kontroli 312-315, 325) 

4. Rozszerzenie zakresu aktywności fizycznej poza dyscypliny sportowe, do których 
uprawiania przystosowane były obiekty Orlika, w tym m.in. treningów tenisa stołowego 
prowadzonych przez jednego z animatorów, było możliwe w związku ze zrealizowaniem 
w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów inwestycji p.n. Utworzenie produktu turystyczno-
rekreacyjnego poprzez wykonanie alejek spacerowych, miejsc postojowych, terenów 
zielonych wraz z montażem skate parku i małej architektury w miejscowości Brzeźnica19. 

(dowód: akta kontroli 327-330) 

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

                                                      
18 Kwalifikacje potwierdzone przez Radę Główną Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. 
19 Inwestycja sfinansowana z dotacji wynoszącej 80% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, przyznanej przez 

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach pomocy udzielanej na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (działanie 
413) w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania – Odnowa i Rozwój Wsi 
objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Gmina Brzeźnica prawidłowo zapewniła prowadzenie przez animatorów zajęć sportowych 
na boiskach Orlika. W badanym okresie Gmina zatrudniała bowiem na te stanowiska osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wprawdzie zakres rozpowszechnienia informacji 
o prowadzeniu naboru na to stanowisko był ograniczony w latach 2011-2013 jedynie do 
terenu gminy Brzeźnica, to jednak brak zgłoszeń innych kandydatów na to stanowisko 
w wyniku ogłoszenia w 2014 r. naboru w BIP, a także przeprowadzenie go sposób w pełni 
transparentny i zgodny z regulaminem naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 
stanowiska urzędnicze w UG20, wskazuje na nikłe zainteresowanie podjęciem obowiązków 
animatora przez inne osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. Zajęcia prowadzone przez 
animatorów były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za dobrą 
praktykę należy uznać nieobjęty harmonogramem prowadzonych zajęć sportowych udział 
animatorów w organizacji imprez lokalnych, w tym Majówek Sportowych na Orliku i części 
sportowej Parafiad, oraz nawiązywanie współpracy z miejscowym klubem sportowym przy 
organizacji imprez skierowanych do szerokiego grona społeczności miejscowej. Na uznanie 
zasługuje również: 

 podjęcie przez animatorów nieodpłatnego prowadzenia części zajęć w formie 
wolontariatu po ograniczeniu ich finansowania w 2017 r., w związku z nieuzyskaniem 
dotacji, przyznawanej w latach poprzednich w ramach projektów Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012 oraz Lokalny Animator Sportu; 

 rozszerzanie zakresu zajęć przez jednego z animatorów o dyscypliny możliwe do 
uprawiania w oparciu o infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji inwestycji 
zrealizowanej przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Małopolskiego. 

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

1. Orlik został wybudowany w 2010 r. i uzyskał pozwolenie na użytkowanie 17 stycznia 
2011 r.21. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych Gminy Brzeźnica w wys. 
288 tys. zł oraz dofinansowania z budżetu państwa, przyznanego na podstawie umowy 
o dofinansowanie budowy Orlika, w wys. 500 tys. zł oraz z budżetu Województwa 
Małopolskiego – w wys. 100 tys. zł22.  

(dowód: akta kontroli: 65-103, 192) 

2. Wydatki na bieżące utrzymanie Orlika, planowane były przez ZSP i ponoszone 
w poszczególnych latach 2011-2016 w wys. 7 tys. zł w 2011 r. (pierwszy niepełny rok 
użytkowania obiektów) oraz – w pozostałych latach – od 14 tys. zł do 17 tys. zł. Do 20 lipca 
2017 r. ZSP poniósł wydatki na utrzymanie Orlika w wys. 9 tys. zł, tj. ponad 56% 
z zaplanowanej na ten cel kwoty (16 tys. zł). Wydatki te przeznaczane były na: 
wykonywanie przeglądów technicznych, ubezpieczenia, konserwacje nawierzchni boisk 
przez wykonawcę zewnętrznego, zatrudnienie konserwatora oraz na zakup środków 
czystości, drobnych materiałów i narzędzi do bieżących konserwacji obiektów. Ponadto 
wydatki na funkcjonowanie Orlika planowane były i dokonywane przez Urząd, który 
finansował wydatki na dostawę energii elektrycznej, wody i odbiór ścieków. Łącznie na 
bieżące utrzymanie Orlika w latach 2011-2016 zaplanowano i poniesiono wydatki 
w wys. 145 tys. zł, a w 2017 r. (do 20 lipca r.) – 12 tys. zł, tj. ponad 54% zaplanowanych na 
ten rok wydatków (22 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 206-215) 

3. Kwoty wykazane w rozliczeniu Gminy z wykorzystania dotacji z budżetu państwa na 
budowę Orlika oraz w sprawozdaniu z wykorzystania pomocy finansowej Województwa 
Małopolskiego, sporządzonych w 2011 r., były zgodne z kwotami ustalonymi w umowach 
o dofinansowanie budowy Orlika.  

(dowód: akta kontroli str. 76-80, 89-90) 

                                                      
20 Wprowadzony zarządzeniem nr 0152-8/2011 Wójta z 4 maja 2011 r. 
21 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, znak PINB.7353/23/2010/B. 
22 Na podstawie umowy nr II/53/ES/690/10 zawartej 16 kwietnia 2010 r. pomiędzy Gminą Brzeźnica a Województwem 

Małopolskim. 
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4. W okresie 60 miesięcy od odebrania robót, tj. w okresie 60-miesięcznej gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę budowy na obiekty i sztuczne nawierzchnie boisk, nie 
ujawniono wad i usterek wymagających napraw, co potwierdzone zostało protokołem 
odbioru ostatecznego po odbiorze gwarancyjnym z 3 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 137) 

5. Wybór wykonawcy robót konserwacyjnych sztucznych nawierzchni boisk Orlika w latach 
2012-2013 i 2015-2016 dokonywany był przez Dyrektora ZSP po dokonaniu rozeznania cen 
oferowanych przez co najmniej trzech wykonawców, tj. procedury wymaganej regulaminem 
udzielania zamówień publicznych w UG i gminnych jednostkach organizacyjnych23 - dla 
zamówień o wartości nie mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości 5 tys. euro i nie 
większej niż wyrażona w złotych równowartość 15 tys. euro. Poprzednio obowiązujące 
zarządzenie Wójta24 określało jedynie procedurę udzielania zamówień publicznych 
o wartości ponad 10 tys. euro. Oferowane przez wykonawców ceny nie przekraczały 
4 050 zł. 

(dowód: akta kontroli: 217, 224, 231, 238, 246, 252-261) 

6. W budżetach Gminy Brzeźnica na lata 2011-2016 corocznie planowano środki na 
pokrycie części wynagrodzeń dla animatorów zajęć na boiskach Orlika w wys. co najmniej 
9 tys. zł rocznie25, pozwalającej na wypłatę dwóm zatrudnionym w tym okresie animatorom 
części ich wynagrodzeń, finansowanych z budżetu Gminy, w wys. po 4 500 zł rocznie 
(500 zł miesięcznie przez 9 miesięcy każdego roku). Kwoty te były równe wynagrodzeniu 
wypłacanemu obu animatorom na podstawie umów zawartych z nimi przez FRKF. 

(dowód: akta kontroli: str. 194)  

7. Miesięczne wynagrodzenia animatorów w wybranych do kontroli miesiącach lat 2013-
2017 były im wypłacane w wysokościach i terminach wynikających z umów zawartych 
z nimi. 

(dowód: akta kontroli, str. 195-205) 

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

Gmina Brzeźnica prawidłowo planowała i wydatkowała w badanym okresie środki na 
bieżące utrzymanie obiektów Orlika i wynagrodzenia dla animatorów zajęć organizowanych 
na tych obiektach.  

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli26 
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 Krakowie. 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych i nie oczekuje na 
informację o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

Kraków, dnia 29 września 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Andrzej Trybowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
23 Wprowadzonym zarządzeniem nr 0152-54/2014 Wójta z 19 czerwca 2014 r. 
24 Nr 0152-3/1/2008 z 26 czerwca 2008 r. 
25 W budżetach Gminy Brzeźnica na lata 2011-2012 i 2014-2016 zaplanowano po 9 tys. zł, na 2013 r. – 10 tys. zł, a na 2017 r. 

– 9,8 tys. zł. 
26 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


