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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Julian Czekaj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/149/2017 z 14 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów (UGC lub Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Szymon Łytek, Wójt Gminy Czernichów (Wójt) 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Czernichów prawidłowo utrzymywała i wykorzystywała obiekty wybudowane 
w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (Program). Należy jednak zauważyć, że 
w latach 2011-2014 nie realizowano obowiązku kontroli okresowych stanu technicznego 
tych obiektów – nałożonego art. 62 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane3 – a także nie prowadzono książki obiektu budowlanego wymaganej art. 64 
ust. 1 tej ustawy. 
Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (Orlik) został wybudowany zgodnie z założeniami 
Programu. W trakcie użytkowania boisk Gmina podłączyła budynek zaplecza sanitarno-
szatniowego do kanalizacji zbiorczej oraz dokonała renowacji boiska do piłki nożnej. 
Kompleks boisk sportowych wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem 
i obowiązującym regulaminem. Stan techniczny Orlika nie budził zastrzeżeń NIK. Urząd 
zapewniał bezpłatny, całodzienny dostęp do Orlika mieszkańcom Gminy.  

Gmina Czernichów prawidłowo rozliczyła dotacje na wybudowanie boisk sportowych 
w ramach Programu. W budżecie Gminy zapewniono niezbędne środki finansowe na 
utrzymanie Orlika oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu (trenerów). Środki te 
prawidłowo wydatkowano. 

Zatrudnieni animatorzy posiadali odpowiednie uprawnienia do wykonywania swojej pracy, 
a w organizowanych na Orliku zajęciach sportowych mogli brać udział wszyscy chętni. 
Za dobrą praktykę należy uznać organizowanie na Orliku turniejów sportowych, turniejów 
piłki nożnej dla dorosłych i dla uczniów szkół z terenu Gminy. Budziły one duże 
zainteresowanie klubów sportowych oraz mieszkańców Gminy, w tym dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

                                                      
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 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm. – dalej: Prawo budowlane. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach 
Programu 

1) Na terenie gminy Czernichów znajduje się jeden Orlik, położony w miejscowości 
Wołowice4. 
2) Zakres rzeczowy zrealizowanego Orlika – odebranego od wykonawcy 27 kwietnia 2010 r. 
– obejmuje: 

 boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola 56m x 26 m, sztucznej nawierzchni, 
ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m wraz z piłkochwytami 
o wysokości 6 m; 

 boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego) o wymiarach 
pola 28m x 15 m, nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem 
w wysokości 4 m; 

 oświetlenie Orlika składające się z 8 słupów oświetleniowych; 

 budynek zaplecza sanitarno-szatniowego (kontenerowy kompleks szatniowy) 
o pow. użytkowej 58 m2 i kubaturze 280 m3 (w tym dwie szatnie z toaletami i natryskami 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych); 

 drogę dojazdową z parkingiem i ogrodzenie. 
(dowód: akta kontroli - str. 5-6, 36-40) 

3-4) Orlik położony jest w Wołowicach, przy stadionie piłkarskim klubu Piast-Farmina 
Wołowice, w miejscu bezpiecznym, w odległości ok. 100 m od przystanku MPK oraz 
2 000 m od Zespołu Szkół w Wołowicach. Dojazd do obiektów sportowych zapewniają drogi 
lokalne, przy których (na skrzyżowaniach) umieszczono tablice wskazujące kierunek 
dojazdu do Orlika. Parking znajdujący się przy Orliku jest aktualnie rozbudowywany. 
Zaplecze sanitarno-szatniowe jest skanalizowane i przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Według informacji zamieszczonej przy wejściu do obiektu, boiska 
funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, a w soboty 
i w niedziele od 10:00 do 18:00. 

 (dowód: akta kontroli - str. 35-40) 

5) 14 maja 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego 
(PINB) udzielił Gminie Czernichów pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn. „Moje Boisko-
Orlik 2012” wraz z zapleczem socjalno-technicznym i towarzyszącą infrastrukturą oraz 
urządzeniami budowlanymi na na działce nr 52/5, położonej w miejscowości Wołowice, 
gmina Czernichów5. 
W decyzji PINB stwierdził m.in., że przedłożone przez inwestora dokumenty, dotyczące 
zakończenia inwestycji, spełniają wymagania formalno-prawne. O zakończeniu budowy 
Orlika Gmina powiadomiła: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną 
i Państwową Inspekcję Sanitarną (zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego), które nie 
zgłosiły sprzeciwu odnośnie do jego funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli - str. 7-8) 

6) Orlik spełnia wymogi określone w Programie. Zgodnie z postanowieniami umowy na 
dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę Orlika, zawartej przez Gminę Czernichów 
z Ministrem Sportu i Turystyki (MSiT)6, wybudowano boisko wielofunkcyjne 
z przeznaczeniem m.in. do gry w tenisa ziemnego, zamiast do gry w piłkę ręczną – 
planowaną wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

(dowód: akta kontroli - str. 10-22) 

Wójt wyjaśnił m.in., że wybór był podyktowany faktem, iż na terenie gminy istniało już 
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, brak było natomiast boiska do tenisa ziemnego.  
  

                                                      
4 Na działce nr 52/5, 32-070 Czernichów. 
5 Decyzja nr 77/U/2010. 
6 Umowa nr 2009/1684/ORL/US/09 z 14 października 2009 r. 
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Wybór ten poprzedziły rozmowy sondażowe z działaczami klubów sportowych 
i pracownikami placówek oświatowych. 

(dowód: akta kontroli - str. 272, 274) 

7) Zaplecze sanitarno-szatniowe dostosowane było do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
tj. posiadało dojazd po pochylni, wejścia do pomieszczeń bez progów, natrysk z siedzeniem 
dla osób niepełnosprawnych, toaletę z uchwytami i przestrzenią do manewru wózkiem 
inwalidzkim oraz umywalkę z uchwytami, pozwalającymi na korzystanie z niej przez osoby 
niepełnosprawne. 

(dowód: akta kontroli - str. 36-40) 

8) Okres gwarancji i rękojmi określono w umowie z wykonawcą Orlika na 60 miesięcy od 
dnia odbioru końcowego robót. Obejmował on bezpłatne usunięcie wad i usterek w terminie 
7 dni, licząc od daty pisemnego powiadomienia o nich wykonawcy przez Gminę. 
Wykonawca odpowiadał za wady w wykonaniu również po okresie rękojmi – w przypadku 
złożenia przez Gminę powiadomienia o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

(dowód: akta kontroli - str. 28)  

9) Zarządcą Orlika był UGC, a osobą odpowiedzialną za użytkowanie obiektu – pracownik 
Zespołu Spraw Społecznych, któremu Wójt przydzielił to zadanie w ramach obowiązków 
służbowych. 

(dowód: akta kontroli - str. 216-219) 

10) Oględziny Orlika wykazały co następuje: 

 Orlik składała się z obiektów opisanych wyżej, w punkcie 2 niniejszego wystąpienia; 

 Orlik był skanalizowany. Boisko do piłki nożnej posiadało system drenażowy, 
a wielofunkcyjne – system bocznych odpływów odprowadzających wody opadowe; 

 nawierzchnie boisk Orlika znajdowały się w stanie dobrym (na sztucznej trawie boiska 
do piłki nożnej widoczna była konserwacja granulatem, a nawierzchnia boiska 
wielofunkcyjnego nosiła ślady lekkiego wyeksploatowania pod koszami); 

 w widocznych miejscach, na ogrodzeniu przy wejściu do obiektu oraz w przejściu do 
pomieszczeń sanitarno-szatniowych umieszczono regulamin korzystania z obiektów 
Orlika, który określał m.in. rodzaj obuwia dopuszczonego do używania na boiskach 
(zakaz używania butów piłkarskich na korkach lub posiadających kolce; używanie 
obuwia o chropowatej podeszwie i głębokości bruzd do 5 mm); 

 oświetlenie (8 słupów oświetleniowych), które wg protokołów z pomiarów wykonanych 
w latach 2015-2016 było sprawne oraz spełniało wymagania techniczne poprawności 
wykonania i połączeń układu uziemiającego; 

 boiska zostały usytuowane w miejscu bezpiecznym (przy stadionie klubu sportowego) 
i dobrze skomunikowanym z miejscowościami gminy; 

 zaplecze sanitarno-szatniowe zostało przystosowane do korzystania z Orlika przez 
osoby niepełnosprawne; 

 boiska do gry były czyste, pozbawione uszkodzeń i zanieczyszczeń (administrator 
obiektów nie dysponował sprzętem technicznym do utrzymywania nawierzchni boisk; 
nawierzchnie te pielęgnowane były i konserwowane ręcznie). 

(dowód: akta kontroli - str. 33-34, 36-40, 139-146) 

11) W umowie na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę Orlika, zawartej pomiędzy 
Gminą Czernichów a MSiT, Gmina zobowiązała się m.in. do utrzymywania Orlika na 
właściwym poziomie technicznym, użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem (do 
uprawiania sportu), a po oddaniu obiektu do użytkowania – zatrudnienia trenera 
środowiskowego na okres nie krótszy niż 10 lat. Ponadto Orlik miał być ogólnodostępny, 
a korzystanie z niego – bezpłatne. Te same zobowiązania określała umowa na 
dofinansowanie budowy Orlika zawarta pomiędzy Gminą Czernichów a Województwem 
Małopolskim7. 

(dowód: akta kontroli - str. 163-175)  

                                                      
7 Umowa nr II/117/ES/1991/09 z 20 lipca 2009 r. 
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Wójt wyjaśnił m.in., że gmina Czernichów nie pobierała i nie pobiera opłat za korzystanie 
z obiektu Orlika oraz jego zaplecza sanitarno-szatniowego. 

(dowód: akta kontroli - str. 272, 274)  

W badanym okresie boiska Orlika, w tym szczególnie boisko do piłki nożnej, były 
wykorzystywane m.in. przez piłkarskie kluby sportowe z terenu gminy (LKS Piast Wołowice, 
Nadwiślan Rusocice, Wisła Czernichów, Sokół Rybna, Błękitni Czułówek, Sparta Przeginia 
Duchowna). Rezerwacje prowadził pracownik Zespołu Spraw Społecznych. Na przykład 
w miesiącach zimowych (styczeń-marzec), w latach 2015-2017, ww. kluby sportowe 
rezerwowały boisko do piłki nożnej głównie w godzinach od 18:00 do 20:00. W tym 
przedziale czasowym rezerwacje klubów stanowiły średnio 55% zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli - str. 41-55) 

Boiska Orlika dostępne były dla grup zorganizowanych, młodzieży szkolnej i gimnazjalnej, 
grup mieszkańców i osób indywidualnych zamieszkałych na terenie Gminy. Grupy szkolne 
(szkoła podstawowa i gimnazjum) korzystały z boisk głównie w godzinach od 11:00 do 
16:00. Analiza zapisów książki korzystania z Orlika, prowadzonej przez administratora, 
wykazała m.in., że boiska wykorzystywane były przez cały rok, głównie boisko do piłki 
nożnej.  
Przykładowo w kwietniu 2015 r. z boisk skorzystało 1 238 osób, w tym 682 uczniów 
(młodzieży), w lutym 2016 r. – 659 osób, w tym 123 uczniów (młodzieży), a w kwietniu 
2017 r. – 846 osób, w tym 340 uczniów (młodzieży). 

(dowód: akta kontroli - str. 56-119) 

12) 14 lipca 2015 r. przeprowadzono pierwsze kontrole stanu technicznego Orlika – na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1-2 Prawa budowlanego. Objęły one boiska oraz budynek 
zaplecza sanitarno-szatniowego. W protokołach z kontroli przeprowadzonych przez osobę 
z uprawnieniami do projektowania, nadzorowania i prowadzenia robót konstrukcyjno-
budowlanych8 stwierdzono m.in., że: 

 obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, 
bezpieczne jego użytkowanie; 

 klimatyzatory w ramach wentylacji mechanicznej9 w budynku są w stanie dobrym; 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa (z PCV) jest w stanie dobrym; 

 przewody kominowe – wentylacyjne (wentylacja mechaniczna10) są w stanie dobrym. 
W protokołach wskazano także na konieczność: wykonywania co roku kontroli instalacji 
elektrycznej i przewodów wentylacyjnych przez osoby do tego uprawnione, wykonania 
remontu ogrodzenia z siatki, wyrównania chodnika z kostki oraz rozważenia przeniesienia 
dwóch słupów z tablicami (z koszami) z boiska wielofunkcyjnego poza ogrodzenie. 

3 sierpnia 2016 r. przeprowadzono kolejną kontrolę stanu technicznego Orlika – na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Objęła ona boiska oraz budynek 
zaplecza sanitarno-szatniowego. W protokole z kontroli przeprowadzonej przez osobę 
z uprawnieniami do projektowania, nadzorowania i prowadzenia robót konstrukcyjno-
budowlanych11 stwierdzono m.in., że: 

 obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, 
bezpieczne jego użytkowanie; 

 klimatyzatory w ramach wentylacji mechanicznej w budynku są w stanie dobrym; 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa (z PCV) jest w stanie dobrym; 

 przewody kominowe – wentylacyjne (wentylacja mechaniczna) są w stanie dobrym; 

 zalecenia z poprzedniej kontroli wykonano: w całości – w zakresie rocznych kontroli 
instalacji elektrycznej i przewodów wentylacyjnych przez osoby do tego uprawnione 
oraz wyrównania chodnika z kostki, w części – w zakresie remontu ogrodzenia z siatki 
(pozostało część ogrodzenia od strony południowej); 

                                                      
8 Według pieczęci (uprawnienia budowlane nr BPP 158/84). 
9 Z nagrzewnicami elektrycznymi. 
10 Nawiewno-wywiewna. 
11 Według pieczęci (uprawnienia budowlane nr BPP 158/84). 
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 nie przeniesiono dwóch słupów z tablicami (z koszami), stanowiących – wg osoby 
kontrolującej – utrudnienie przy grze w tenisa, z boiska wielofunkcyjnego poza 
ogrodzenie. 

W protokole wskazano także na konieczność: dokończenia remontu ogrodzenia z siatki, 
przeniesienia dwóch słupów z tablicami (z koszami) z boiska wielofunkcyjnego poza 
ogrodzenie, przeprowadzenia fachowego przeglądu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 
(z uwagi na utrudnienia w grze podczas odbić piłki i występujące drobne rysy) oraz 
wykonywania co roku kontroli instalacji elektrycznej i przewodów wentylacyjnych przez 
osoby do tego uprawnione. Według protokołu wbudowania materiałów z dnia 19 czerwca 
2017 r. materiały budowlane wymienione w tym protokole wykorzystano do naprawy części 
ogrodzenia boiska. 

(dowód: akta kontroli - str. 120-138, 162)  

8 stycznia 2015 r. oraz 8 sierpnia 2016 r. przeprowadzono badania instalacji elektrycznej 
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia boisk w zakresie określonym 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) i pkt 2 Prawa budowlanego. W protokołach badania stanu izolacji 
przewodów elektrycznych, protokołach pomiarowych oświetlenia oraz protokołach 
z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, sporządzonych przez osobę z odpowiednimi 
kwalifikacjami12 stwierdzono m.in., że urządzenia i instalacje elektryczne nadają się do 
eksploatacji. 

 (dowód: akta kontroli - str. 139-146) 

13) W sierpniu 2015 r. zostały przeprowadzone prace konserwacyjno-oczyszczające na 
boisku do gry w piłkę nożną, polegające m.in. na przeczesaniu i wyrównaniu sztucznej 
trawy oraz uzupełnieniu i rozprowadzeniu granulatu SBR z recyklingu o granulacji  
0,5-2,5 mm. Wartość ww. robót wynosiła 2 460 zł. W sierpniu 2016 r. został wykonany 
przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku sanitarno-szatniowego za 3 813 zł. 
Dokumentacja projektowa wraz z umowami dostępna była w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli - str. 147-161) 

14) Od 14 lipca 2015 r. Urząd prowadził na bieżąco książkę obiektu budowlanego, która 
zawiera wpisy wymagane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie książki obiektu budowlanego13. W książce tej dokonano wpisów o protokołach 
z kontroli okresowych, o robotach remontowych oraz o przeglądach technicznych – 
w oparciu o dokumenty źródłowe. 

(dowód: akta kontroli - str. 176-184, 273-275) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
występowanie w latach 2011-2014 nieprawidłowości polegających na: 

1) Niepoddawaniu Orlika kontrolom okresowym, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-2 
Prawa budowlanego14. 

Wójt wyjaśnił m.in., że brak rocznych okresowych przeglądów stanu technicznego Orlika 
w pierwszych latach jego eksploatacji był wynikiem błędnego przekonania pracowników UG 
Czernichów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie Orlika, iż takie przeglądy nie są 
wymagane w okresie gwarancji (gwarancja pięcioletnia) […] Niezwłocznie, po upływie 
gwarancji […] dokonano przeglądu stanu technicznego Orlika. Od 2015 r. przeglądy 
dokonywane były systematycznie, zgodnie z obowiązującym prawem. 

(dowód: akta kontroli - str. 273-275) 

Kontrole, o których wyżej mowa, przeprowadzane są od 2015 r. 
(dowód: akta kontroli - str. 120-138, 162) 

2) Nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 
Prawa budowlanego oraz § 2 rozporządzenia MI w sprawie książki obiektu budowlanego, 
w świetle których książka ta powinna być założona w dniu przekazania obiektu 

                                                      
12 Według pieczęci (uprawnienia budowlane nr 106/95) oraz wg wpisów w protokołach z pomiarów (uprawnienia 
nr 278/E1/229/11 i nr 278/D1/56/11). 
13 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
14 Przeprowadzanych co roku i co 5 lat. 
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budowlanego do użytkowania (co nastąpiło 14 maja 2010 r.) i prowadzona w okresie 
użytkowania tego obiektu. 

Wójt wyjaśnił m.in., że brak książki obiektu budowlanego był wynikiem zaniedbania ze 
strony pracownika nadzorującego realizację tej inwestycji. Niezwłocznie, po […] 
stwierdzeniu braku książki obiektu budowlanego, książka ta została założona. 

(dowód: akta kontroli - str. 176-184, 273-275) 

Książka, o której wyżej mowa, prowadzona jest od 14 lipca 2015 r. 
(dowód: akta kontroli - str. 176-184, 273-275) 

Gmina Czernichów prawidłowo utrzymywała i wykorzystywała obiekty wybudowane 
w ramach Programu. Orlik został wybudowany zgodnie z założeniami Programu 
i wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym regulaminem. Urząd 
zapewniał mieszkańcom Gminy bezpłatny, całodzienny dostęp do Orlika. W toku 
użytkowania boisk Gmina podłączyła budynek zaplecza sanitarno-szatniowego do 
kanalizacji zbiorczej oraz dokonała renowacji boiska do piłki nożnej. Stan techniczny Orlika 
nie budził zastrzeżeń NIK. Należy jednak zaznaczyć, że w latach 2011-2014 nie 
realizowano obowiązku kontroli okresowych stanu technicznego tych obiektów – 
nałożonego art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, a także nie prowadzono książki obiektu 
budowlanego, wymaganej art. 64 ust. 1 tej ustawy. 
 

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

1) W latach 2013-2017 Gmina Czernichów zatrudniała w związku z zajęciami na Orliku 
jednego animatora sportu (trenera) w ciągu roku. Animatorzy posiadali uprawnienia do 
prowadzenia zajęć, tj. licencje trenerskie wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz 
uprawnienia instruktora sportu. 

(dowód: akta kontroli - str. 185-188, 195-200) 

2) W badanym okresie UGC nie prowadził rekrutacji animatorów, nie ogłaszał także 
konkursu i naboru. Animatorzy – zgłaszani przy zawieraniu umowy z Fundacją Rozwoju 
Kultury Fizycznej w Pucku (FRKF), będącą operatorem projektu Animator - Moje Boisko 
Orlik 2012 – wskazywani byli przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli - str. 185-88, 195-200) 

Wójt wyjaśnił, że przy zatrudnianiu animatorów Orlika nie uruchamiano procedury otwartego 
naboru (konkurs, ogłoszenia w prasie). „Główne założenia organizacyjno-finansowe dla jst 
dotyczące możliwości udziału w projekcie”, regulujące warunki formalne uczestnictwa 
w programie „Moje Boisko-Orlik 2012”, nie precyzowały formy, w jakich ma być prowadzona 
rekrutacja na animatora. Pierwszym animatorem był pracownik UGC posiadający 
wymagane kwalifikacje i wykonujący zadania animatora w ramach obowiązków służbowych. 
Po przejściu na emeryturę powierzono mu kontynuowanie pracy animatora na podstawie 
umowy zlecenia. Przy zatrudnianiu kolejnych animatorów dokonywano 
niesformalizowanego rozeznania wśród osób posiadających wymagane kwalifikacje, 
zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie gminy Czernichów. Ponieważ animator pracuje 
samodzielnie, głównie z dziećmi i młodzieżą, szczególnie istotnym było, by była to osoba 
wiarygodna zarówno w zakresie merytorycznych efektów pracy jak i troski 
o bezpieczeństwo uczestników zajęć. Weryfikacja tych walorów w otwartym naborze, 
prowadzonym na podstawie dokumentacji, nie zawsze jest możliwa. 

(dowód: akta kontroli - str. 272, 274-275) 

W latach 2013-2014 Gmina Czernichów zawierała umowy z animatorem, określając zakres 
zadań, polegających m.in. na:  

 inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu zajęć i imprez sportowych dla różnych grup  
społecznych m.in. we współpracy z klubami sportowymi; 

 promowaniu, we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi, 
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz aktywności fizycznej. 
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Animator zobowiązywał się do: obecności na terenie obiektu w czasie ustalonym 
harmonogramem, przestrzegania regulaminu obiektu, otwierania obiektu dla użytkowników 
oraz zamykania (po uprzedniej kontroli przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć), 
prowadzenia rezerwacji terminów dla użytkowników, prowadzenia kalendarza oraz rejestru 
użytkowników, a także książki sprzętu, wydawania i odbierania od użytkowników sprzętu 
sportowego, dbałości o należyte zabezpieczenie mienia. 
Ponadto, do obowiązków animatora należało prowadzenie subdomeny na portalu 
www.naszorlik.pl i sporządzanie raportów z działalności. Postanowienia umowy 
zobowiązywały animatora m.in. do zgłaszania przedstawicielowi zleceniodawcy każdego 
faktu i zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia oraz 
zauważonych uszkodzeniach lub nieprawidłowym działaniu urządzeń. 
Wynagrodzenie za 80 godzin miesięcznie zostało ustalone przez UGC na 1 000 zł (brutto). 
Umowy zawierane były na 9 miesięcy, tj. od 1 marca do 30 listopada (z wyjątkiem 2016 r., 
w którym zawarto umowę na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia).  

(dowód: akta kontroli - str. 185-186) 

W latach 2015-2016 animator, zgłoszony do udziału w projekcie, realizował 160 godzin 
zajęć (80 godzin – na podstawie umowy Gminy Czernichów z FRKF i 80 godzin na 
podstawie umowy Gminy z animatorem), łącznie za 2 000 zł miesięcznie (brutto). 
W ramach umowy z FRKF animator, poza prowadzeniem zajęć na obiektach Orlika, 
zobowiązany był m.in. do: zapoznawania się z komunikatami ww. portalu internetowego, 
dokonywania za pośrednictwem tego portalu rozliczania zadań, stanowiących podstawę do 
wypłaty wynagrodzenia, aktualizowania raz w tygodniu subdomeny Orlika w portalu, 
prowadzenia kalendarza poprzez zamieszczanie w nim z wyprzedzeniem informacji 
o prowadzonych zajęciach, a także do realizacji innych zadań, o których była mowa w ww. 
projekcie. Jednocześnie animator zobowiązany był do przesyłania raportów miesięcznych 
za pośrednictwem odpowiedniej subdomeny portalu oraz do ubezpieczenia działalności od 
wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno-sportowych. Rozliczenia 
animatora z FRKF odbywały się bez pośrednictwa Gminy, a wynagrodzenie wypłacane było 
bezpośrednio animatorowi.  
Zgodnie z umową z FRKF Gmina Czernichów przesyłała FRKF kwartalne zestawienia 
wypłaconego wynagrodzenia dla animatora za prowadzenie 80 godzin zajęć. 

(dowód: akta kontroli - str. 186-187, 233-245, 276-291) 

W wyjaśnieniach, dotyczących ww. rozliczeń, Wójt podał, że w ramach umowy z FRKF 
animator rozliczał się z Fundacją w formie elektronicznej, bez udziału gminy. 

(dowód: akta kontroli - str. 272, 275) 

W 2017 r. animator Orlika realizował zadania na podstawie umowy z Gminą. Zakres zadań 
i obowiązków nie uległ zmianie w porównaniu do 2016 r., poza wymiarem prowadzonych 
zajęć (69 godzin w miesiącu). Wynagrodzenie określono na 1 100 zł miesięcznie (brutto). 

(dowód: akta kontroli - str. 188) 

Podstawę do wypłaty animatorowi wynagrodzenia stanowiły miesięczne harmonogramy 
realizacji zadań, potwierdzane przez Urząd. Za nadzór i weryfikację harmonogramów 
odpowiadał pracownik Zespołu Spraw Społecznych, któremu Wójt powierzył realizację 
zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

(dowód: akta kontroli - str.216-219, 227-232) 

Badanie wynagrodzeń dla animatorów za maj (w latach 2013-2016) wykazało, że wypłata 
następowała zgodnie z umową i miała miejsce pomiędzy 3 a 11 dniem czerwca. 

(dowód: akta kontroli - str. 254-262) 

W latach 2013-2015 Gmina Czernichów podpisała umowy z osobą fizyczną na pełnienie 
funkcji gospodarza Orlika, do zadań którego należało m.in.: 

 otwieranie i zamykanie obiektu po uprzedniej kontroli stanu urządzeń przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu jego użytkowania, 

 obecność na terenie boisk i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, 

 wydawanie i przyjmowanie sprzętu sportowego, prowadzenie książki sprzętu i rejestru 
użytkowników w czasie nieobecności animatora, 

http://www.naszorlik.pl/
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 utrzymywanie czystości w budynku (biuro, magazyn sprzętu, szatnie z węzłami 
sanitarnymi, toalety), na boiskach i na pozostałym terenie wewnątrz ogrodzenia oraz 
przyległym parkingu, 

 wykonywanie drobnych napraw i bieżącej konserwacji nawierzchni boisk oraz 
zgłaszanie Gminie usterek i awarii wymagających specjalistycznej naprawy, 

 dbałość o należyte zabezpieczenie mienia. 
W latach 2016-2017 Gmina Czernichów zawarła kolejną umowę z osobą fizyczną na 
pełnienie funkcji gospodarza Orlika. Wynagrodzenie określono na 1 700 zł (brutto). 

(dowód: akta kontroli - str. 249-253) 

3-4) W latach 2013-2017 na Orliku UGC organizował corocznie dwa turnieje piłki nożnej. 
Zimowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów skierowany był do drużyn piłkarskich LKS z terenu 
gminy Czernichów, Letni Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów (grupy wiekowe 7-13 lat i 13-16 lat). W turniejach 
uczestniczyły drużyny chłopców i dziewczynek. 
W 2014 r. przeprowadzone zostały eliminacje do V Turnieju o Puchar Donalda Tuska dla 
dzieci i młodzieży w grupach wiekowych 10-11 lat i 12-13 lat. 
Turnieje zimowe odbywały się do roku 2017. Turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej – do 
2015 r. W latach 2016-2017 Urząd nie organizował letnich turniejów dla dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli - str. 189-190) 

Wójt wyjaśnił, że formuła zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Lato na wsi” 
ewaluowała. Szkoły zwiększyły intensywność własnych imprez sportowych i uczestnictwa 
w rozgrywkach międzyszkolnych. Zwiększyła się także dostępność zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży organizowanych przez LKS-y (dofinansowywanych z budżetu gminy). 
Z tych powodów zainteresowanie udziałem w letnich turniejach w piłce nożnej, 
organizowanych na obiektach Orlika z czasem zmalało, co było przyczyną zaniechania 
organizacji tego turnieju. 

(dowód: akta kontroli - str. 272, 275) 

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

Zatrudnieni przez Gminę Czernichów animatorzy sportu (trenerzy) posiadali odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania swojej pracy, a organizowane na Orliku zajęcia sportowe 
skierowane były do mieszkańców Gminy. Za dobrą praktykę należy uznać organizowanie na 
Orliku turniejów sportowych, turniejów piłki nożnej dla dorosłych oraz dla uczniów szkół 
z terenu Gminy. Budziły one duże zainteresowanie klubów sportowych oraz mieszkańców 
Gminy, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

3. Wydatkowanie środków publicznych na uzupełnienie 
Programu, w tym na projekt Animator - Moje Boisko - 
Orlik 2012 

1) Inwestycję objętą Programem zrealizowano w latach 2009-2010 (do 30 kwietnia). 
Wydatki poniesione na budowę Orlika wyniosły łącznie 1 371 tys. zł, z tego ze środków: 
własnych Gminy Czernichów – 705 tys. zł, MSiT – 333 tys. zł, budżetu Województwa 
Małopolskiego – 333 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli - str. 191) 

2) Wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie Orlików, poniesione w latach 2010-2017 
(I połowa), wyniosły łącznie 249 tys. zł, z tego na lata 2011-2017 (I połowa) przypadało 
227 tys. zł, co stanowiło 47,19% wydatków zaplanowanych w tym okresie w budżecie 
Gminy Czernichów (481 tys. zł). Całość wydatków na utrzymanie Orlika pochodziła ze 
środków własnych Gminy. 
W wydatkach bieżących 165,5 tys. zł wynosiły wynagrodzenia gospodarzy obiektu, 
57,2 tys. zł wynagrodzenia animatorów, 50,4 tys. zł energia i 11,7 tys. zł remonty obiektu, 
zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych (§ 4270, 4210, 4300). 

(dowód: akta kontroli - str. 192-194, 224-226) 
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3-4) 30 kwietnia 2010 r. UGC przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (UMWM) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach Programu, 
zgodnie z umową o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Małopolskiego15. 
Rozliczenie zawierało opis wykonania zadania, sprawozdanie z wykonania wydatków na 
1 296,3 tys. zł16, wykazane źródła finansowania oraz zestawienie faktur. Jednocześnie 
Urząd wykazał dochody osiągnięte z tytułu naliczenia wykonawcy kary umownej (za 
opóźnienie w realizacji umowy) w wysokości 16 425 zł. 
Kwotę 4 219 zł, wynikającą z udziału w dofinansowaniu budowy, przekazano 30 kwietnia 
2010 r. na rachunek UMWM. 
Wysokość kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy wynikała z przekroczenia 
terminu zakończenia realizacji inwestycji o 131 dni. 

(dowód: akta kontroli - str. 5-6, 164, 191, 201-208, 214-215)  

25 maja 2010 r. UGC przesłał do MSiT informację o rozliczeniu dofinansowania ze środków 
budżetu państwa w związku z zakończeniem budowy Orlika. Informacja zawierała 
rozliczenie z wykazaniem efektu rzeczowego, źródła finansowania oraz sprawozdanie 
z wykorzystania środków (zestawienie faktur). Jednocześnie Urząd wykazał w rozliczeniu 
(zgodnie z § 3 ust. 6 umowy zawartej z MSiT17) dochód wynikający z naliczonej kary 
umownej i informację o przekazaniu 30 kwietnia 2010 r. 4 219 zł (wynikające z udziału 
w dofinansowaniu) na rachunek MSiT. Pismem z 18 czerwca 2010 r. MSiT potwierdziło 
rozliczenie dotacji. 

(dowód: akta kontroli - str. 209-215) 

5) W badanym okresie zamówienia na remonty i usługi obejmujące utrzymanie Orlika 
realizowane były z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych18. Łączna wartość remontów, konserwacji i zakupu materiałów 
związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Orlika w latach 2012-2017 wynosiła 
11,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli - str. 147-162, 194)  

6-7) W budżecie Gminy Czernichów zapewniono środki finansowe na zatrudnianie 
animatorów zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z MSiT, a ich wynagrodzenia 
wypłacane były terminowo i w należnej wysokości, po zatwierdzeniu realizacji miesięcznych 
harmonogramów pracy przez pracownika Zespołu Spraw Społecznych UG. 

(dowód: akta kontroli-str. 193, 229-271)  

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

Gmina Czernichów prawidłowo rozliczyła dotacje na wybudowanie boisk sportowych 
w ramach Programu. W budżecie Gminy zapewniono niezbędne środki finansowe na 
utrzymanie Orlika oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu (trenerów). Środki te 
wydatkowano w prawidłowy sposób.  

 

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 Kontroli19 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                      
15 Umowa nr II/117/ES/1991/09 z 20 lipca 2009 r. 
16 Różnica (75 188 zł) pomiędzy kwotą wykazaną w zestawieniu wydatków Gminy na budowę Orlika (1 371 tys. zł), a kwotą 
wykazaną w sprawozdaniach do MSiT oraz Marszałka Województwa Małopolskiego (1 296,3 tys. zł) wynikała z tego, że 
w zestawieniu Gminy wykazano wydatki niezaliczone do kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, tj. 65 000 zł 
poniesione na przebudowę sieci napowietrznej na kablową oraz 10 188 zł poniesione na zakup przyłączy od spółki 
ENION S.A. 
17 Umowa nr 2009/1684/ORL/US/09 z 14 października 2009 r. 
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579. 
19 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 
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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 28 września 2017 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Julian Czekaj  
Główny specjalista kontroli państwowej 

 


