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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice (Urząd) 
 
Rafał Kukla, Burmistrz Miasta Gorlice (Burmistrz), od 9 grudnia 2014 r. 
 
1. Przygotowanie zadania polegającego na organizacji przez Miasto Gorlice strefy 

kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

2. Wykonywanie przez Miasto Gorlice działań nadzorczych nad realizacją zadania 
polegającego na organizacji strefy kibica przez Gorlickie Centrum Kultury 

 
2018 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 
 
 
Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/55/2019 z 12 marca 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-2, 3-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w zakresie 
przygotowania i nadzoru nad realizacją przez Miasto Gorlice (Miasto) zadania 
polegającego na organizacji na gorlickim Rynku strefy kibica podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2018. 

Prawidłowo zapewniono realizację przez Miasto zadania polegającego na 
organizacji strefy kibica. W tym zakresie rozważono samodzielną organizację tej 
imprezy, a także przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie podmiotów 
zajmujących się organizacją tego typu imprez. Po zapoznaniu się z przedłożonymi 
ofertami rozszerzono formułę tego wydarzenia z imprezy o charakterze tylko 
sportowym na kompleksową imprezę kulturalno-rozrywkową, obejmującą 
w szczególności zajęcia i atrakcje dla dzieci. W związku z tym zlecono organizację 
strefy kibica samorządowej instytucji kultury Miasta – Gorlickiemu Centrum Kultury 
(GCK). W celu zapewnienia środków finansowych na realizację tego zadania 
zwiększono plan dotacji podmiotowej dla GCK o 120 tys. zł. Koncepcja organizacji 
strefy kibica na gorlickim Rynku była przedmiotem obrad Komisji Rozwoju i Promocji 
Miasta oraz posiedzeń Rady Miasta Gorlice. 

Prawidłowo wykonywano również działania nadzorcze nad realizacją tego zadania. 
Pracownicy Urzędu sprawowali bieżący nadzór nad organizacją strefy kibica i w tym 
zakresie w szczególności przeprowadzali kontrole na miejscu tego wydarzenia, 
w wyniku których podejmowano odpowiednie działania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zadania polegającego na organizacji 
przez Miasto strefy kibica podczas Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 2018 

W strukturze Urzędu funkcjonowało Biuro Informacji i Promocji, do zadań którego 
należało przygotowanie i realizacja polityki informacyjnej oraz promocyjnej Miasta, 
w tym kreowanie wizerunku Miasta poprzez współorganizowanie imprez 
promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym, kulturalnym 
i turystycznym, a także organizowanie i prowadzenie miejskich programów oraz 
imprez, akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów. 

(dowód: akta kontroli str. 14-28) 

Burmistrz wskazał, że organizację w Gorlicach strefy kibica podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2018 brano pod uwagę od momentu rozstrzygnięcia 
eliminacji do tych zawodów w związku z zainteresowaniem mieszkańców w tym 
zakresie. Nadmienił, że oczekiwania dotyczące organizacji tego typu imprezy 
w Gorlicach zgłaszali również Radni Rady Miasta Gorlice podczas Mistrzostw 
Europy w 2016 r., jednak wówczas, ze względu na wysokie koszty licencji, nie 
podjęto się realizacji tego zadania. Burmistrz podał, że ostateczna decyzja 
o przystąpieniu do organizacji strefy kibica została odłożona do czasu uzyskania 
oficjalnego cennika kosztów transmisji. Wstępnie zakładano ewentualny wydatek 
w kwocie 100 tys. zł, tj. na poziomie wysokości opłat licencyjnych obowiązujących 

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

w formie opisowej. 
3 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. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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podczas poprzednich mistrzostw. Burmistrz wskazał również, że nie zostało wydane 
pisemne polecenie przystąpienia do realizacji zadania, natomiast Biuro Informacji 
i Promocji zostało zobligowane do bieżącego monitorowania kwestii kosztów 
i możliwości zorganizowania strefy kibica, z uwzględnieniem przeprowadzenia jej 
jako transmisji imprezy sportowej albo zorganizowania w szerszym zakresie imprezy 
kulturalno-rozrywkowej, opartej o strefę kibica. W dniu 9 kwietnia 2018 r. Biuro 
Informacji i Promocji otrzymało informację o publikacji wysokości kosztów licencji 
transmisji. 

(dowód: akta kontroli str. 29-43) 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił ponadto, że organizując strefę kibica podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 brano również pod uwagę zainteresowanie 
strefą kibica jakie miało miejsce 12 czerwca 2012 r. podczas meczu Polska-Czechy 
w ramach rozgrywek EURO 2012. Organizacja tej strefy kosztowała wówczas 
36,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Biurze Informacji i Promocji, po uzyskaniu danych 
dotyczących kosztów licencji, sporządzono wstępną kalkulację kosztów 
samodzielnej realizacji zadania przez Miasto i jego jednostki organizacyjne 
z uwzględnieniem oceny potencjalnych ryzyk takiego rozwiązania. W kalkulacji tej 
uwzględniono również koszty wynikające z charakteru strefy kibica jako imprezy 
masowej, tj. koszty ochrony. Z przeprowadzonej kalkulacji sporządzono notatkę, 
w której obliczone koszty wyniosły łącznie 104,8 tys. zł, z tego: 17,7 tys. zł na zakup 
licencji FIFA dla strefy 2000-5000 osób, 2,5 tys. zł na zakup licencji TVP, 34,4 tys. zł 
na wynajem telebimów na cztery mecze (8,6 tys. zł za mecz), 23,2 tys. zł na 
ochronę i obsługę imprezy masowej, 24 tys. zł na animacje i atrakcje rozrywkowe 
i 3 tys. zł na zatrudnienie pracowników (na 1 do 2 etatów). W notatce tej wskazano 
również na ponoszenie pełnej odpowiedzialności Miasta za ewentualne szkody na 
mieniu i osobach mogące powstać w strefie kibica oraz za ewentualne naruszenia 
zasad udzielenia licencji. 

(dowód: akta kontroli str. 29-43) 

Po zapoznaniu się z ustaleniami Biura Informacji i Promocji Burmistrz polecił 
dokonanie wstępnego rozeznania rynku w zakresie podmiotów, które byłyby zdolne 
do zrealizowania zadania polegającego na organizacji strefy kibica i potencjalnego 
scenariusza takiej imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-43) 

W ramach rozeznania rynku w zakresie organizacji strefy kibica wystąpiono do 
trzech podmiotów o przesłanie ofert. Spośród trzech złożonych ofert dwie firmy, 
poza zabezpieczeniem oglądania meczów, oferowały również dodatkowe atrakcje 
dla mieszkańców oraz zabezpieczenie strefy gastronomicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 36-43) 

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 19 kwietnia 2018 r. 
Koordynator Biura Informacji i Promocji przedstawił radnym informację 
o planowanych imprezach i wydarzeniach letnich, w tym o prowadzeniu rozmów 
w sprawie możliwości zorganizowania w Gorlicach strefy kibica podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2018. Wskazał, że szacowany całkowity koszt organizacji 
strefy kibica wyniósłby około 100 tys. zł i obejmował koszty: 
− wynajmu telebimów, które, w związku z dużym zainteresowaniem podmiotów 

w zakresie organizacji stref kibica, były wysokie – koszt wynajmu telebimu na 
miesiąc wynosił od 30 do 80 tys. zł, a wstępnie zarezerwowano dwa telebimy, 

− licencji FIFA i przesyłu sygnału TVP, które wynosiły około 30 tys. zł. 



 

5 

Koordynator Biura Informacji i Promocji poinformował członków Komisji również, że 
na telebimach wyświetlane byłyby wszystkie mecze Polaków oraz zasadnicze 
rozgrywki (siedem meczów) w ramach imprezy masowej, a pozostałe spotkania 
miały być pokazywane w specjalnych namiotach. Wskazał, że prowadzono rozmowy 
z koncernami na temat rozstawiania namiotów (ogródków). 

 (dowód: akta kontroli str. 44-45) 

Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami uznano, że możliwe jest zorganizowanie 
wydarzenia mającego nie tylko charakter sportowy, ale będącego kompleksową 
imprezą kulturalno-rozrywkową, obejmującą w szczególności zajęcia i atrakcje dla 
dzieci. W związku z tym podjęto decyzję o zwróceniu się do GCK, jako jednostki 
powołanej do organizacji tego typu zadań, wskazując na konieczność 
natychmiastowego zabezpieczenia praw licencyjnych do transmisji.  

Pismem z 2 maja 2018 r. Burmistrz, w związku z podjęciem decyzji o rozszerzeniu 
formuły realizacji zadania pn. Organizacja Strefy Kibica w Gorlicach, która oprócz 
transmisji meczów piłkarskich miała zapewnić jej uczestnikom szereg stałych 
atrakcji o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, zwrócił się do GCK o przejęcie 
realizacji zadania jako imprezy kulturalno-rozrywkowej upowszechniającej, 
wspierającej i promującej zasady norm kulturowych związanych z uczestnictwem 
w zgromadzeniach masowych. W piśmie tym wskazano, że zwrot środków 
zabezpieczonych przez jednostkę ze środków bieżących na realizację tego zadania 
zostanie dokonany na rzecz GCK niezwłocznie po zmianie budżetu Miasta. 
Zaznaczono, że w przypadku podjęcia się tego zadania, GCK powinno natychmiast 
przystąpić do jego realizacji, gdyż termin dostępności licencji upływał 8 maja 2018 r. 
Poinformowano, że dokonano wstępnego rozeznania w zakresie wykonawców, 
którzy mogą przeprowadzić kompleksową realizację takiej imprezy i przekazano 
GCK otrzymane oferty. Wskazano również, że przy organizacji tego zadania GCK 
może oczekiwać na wsparcie Urzędu, który miał zapewnić sprzątanie płyty Rynku, 
dostęp do światłowodu, płotki ogrodzeniowe oraz przenośne toalety. Po stronie GCK 
koszty organizacji imprezy miały wynikać z realizacji umowy z wybranym oferentem. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 46) 

Dyrektor GCK pismem z 2 maja 2018 r. poinformował Burmistrza, że GCK może 
podjąć się realizacji zadania polegającego na organizacji strefy kibica jako zadania 
statutowego, oraz że przystąpi do zawarcia umowy z firmą, która złożyła najtańszą 
ofertę. Jednocześnie wskazał, że w związku z organizacją strefy kibica niezbędne 
jest niezwłoczne zwiększenie dotacji dla GCK o kwotę 120 tys. zł i przekazanie tych 
środków, gdyż w przeciwnym przypadku zostanie ograniczona realizacja wcześniej 
zaplanowanych wydarzeń i imprez. Zwrócił się również o zapewnienie wsparcia ze 
strony pracowników Urzędu w realizacji tego zadania, w szczególności w zakresie 
ostatecznych ustaleń co do sposobu realizacji umowy oraz późniejszego 
bezpośredniego nadzoru nad czynnościami wykonawcy, jako że w tym czasie 
pracownicy GCK mieli być zaangażowani w przygotowanie zaplanowanych 
wcześniej wydarzeń, w tym imprezy pn. Akcja Lato 2018 (od 14 czerwca do 15 lipca 
2018 r.) oraz do jubileuszowych 20. Międzynarodowych Prezentacji Multimedialnych 
Ambient Festival. 

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

Umowa na organizację strefy kibica została zawarta 8 maja 2018 r., o czym dyrektor 
GCK niezwłocznie poinformował Koordynatora Biura Informacji i Promocji. 
Przekazano również kopię umowy celem zapewnienia bieżącej weryfikacji działań 
wykonawcy na terenie Rynku w odniesieniu do postanowień umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 46-48, 160-165) 
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Na posiedzeniu Rady Miasta Gorlice 24 maja 2018 r. radni omówili zagadnienia 
dotyczące organizacji strefy kibica. Wśród radnych były głosy za i przeciw realizacji 
tego zadania. Poddany pod głosowanie wniosek o rezygnację ze strefy kibica ze 
względu na koszty jej organizacji nie uzyskał akceptacji.  

Jednym z punktów w porządku obrad tej sesji była zmiana uchwały budżetowej 
Miasta, w której m.in. przewidziano zwiększenie wydatków w dziale 921 Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla GCK w wysokości 
120 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu tej uchwały wskazano, że w okresie od 
14 czerwca do 15 lipca 2018 r. GCK będzie organizować na płycie Rynku 
w Gorlicach imprezę kulturalno-rozrywkową upowszechniającą, wspierającą 
i promującą zasady norm kulturowych związanych z uczestnictwem 
w zgromadzeniach masowych. Wydarzenie to miało tematycznie nawiązywać do 
odbywających się w tym terminie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. W wyniku 
głosowania uchwała ta została przyjęta (osiem głosów za, brak głosów przeciwnych, 
11 głosów wstrzymujących). 

(dowód: akta kontroli str. 49-53) 

W toku dyskusji na sesji 24 maja 2018 r. zastępca Burmistrza poinformował radnych 
m.in., że nie ma możliwości zmniejszenia środków na organizację strefy kibica, gdyż 
są to koszty stałe, które muszą być zabezpieczone w budżecie w pełnej kwocie. 
Wyjaśnił radnym, że strefa kibica będzie prowadzona przez całe mistrzostwa, jednak 
na telebimach będą wyświetlane tylko cztery mecze, a pozostałe będzie można 
oglądać w specjalnie przygotowanym namiocie. Ponadto w trakcie tej imprezy 
(przez cały miesiąc) było przewidzianych wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak 
i starszych, tj. gry, zabawy, animacje oraz tzw. żywe piłkarzyki. Zastępca Burmistrza 
wskazał również, że możliwość pozyskania sponsorów była ograniczona z uwagi na 
wcześniejsze podpisanie umów licencyjnych z TVP przez GCK, w przypadku 
których termin na podpisanie upływał dwa tygodnie wcześniej. 

Jak ustalono w trakcie kontroli pierwotny termin wykupu licencji FIFA ustalony na 
9 maja 2018 r. TVP przesunęła do 25 maja 2018 r., a termin zgłoszeń zgody 
sygnałowej do 8 czerwca 2018 r. Odnosząc się do tego zastępca Burmistrza 
wyjaśnił, że podając w toku dyskusji na sesji Rady Miasta Gorlice 24 maja 2018 r., 
że dwa tygodnie wcześniej upłynął termin podpisania umów i licencji z TVP nie miał 
informacji od GCK oraz Biura Informacji i Promocji, że termin ten został przesunięty 
o dwa tygodnie, a sam nie śledził tej sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 49-53, 98-105) 

Rada Miasta Gorlice uchwałą z 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice m.in. zwiększyła dotację podmiotową dla GCK o 120 tys. zł. Łączna 
planowana kwota dotacji podmiotowej dla GCK w 2018 r. wyniosła 1 570,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 59-61, 166-175) 

Skarbnik Miasta wskazała, że na etapie opracowania projektu budżetu Miasta oraz 
jego zmian do maja 2018 r. nie zgłaszano wniosku o zabezpieczenie środków na 
organizację imprezy określanej jako strefa kibica. Wyjaśniła, że środki na 
zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCK pochodziły z dochodów bieżących oraz 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych4. 

(dowód: akta kontroli str. 29-32, 64-66) 

W przedłożonej do kontroli dokumentacji brak było informacji, że źródłem 
sfinansowania organizacji strefy kibica na gorlickim Rynku miały być środki 
uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach. 

                                                      
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869. 
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Przedmiotem obrad sesji Rady Miasta Gorlice 24 maja 2018 r. była również kwestia 
dotycząca sprzedaży nieruchomości położnej w Gorlicach przy ul. Stróżowskiej 76, 
w tym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tej nieruchomości 
w drodze przetargu nieograniczonego. W tej sprawie zastępca Burmistrza wskazał, 
że nieruchomość ta została zakupiona5 przez Miasto celem zamiany na inną 
nieruchomość, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie w obrębie 
planowanej drogi łącznika ul. Stróżowskiej i ul. Korczaka. Jednak w 2018 r. rodzina, 
której budynek znajdował się w sąsiedztwie wyraziła zgodę i Miasto zakupiło tę 
nieruchomość sąsiednią. Zastępca Burmistrza, odpowiadając na pytania radnych, 
podał, że Miasto poniosło duże nakłady na nieruchomość przy ul. Stróżowskiej 76 
i nadal ponosi koszty utrzymania terenu (koszty koszenia, przyłączy wody i prądu), 
oraz że nie było zawartej żadnej umowy na piśmie w sprawie zamiany 
ww. nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 127-147, 148-154) 

Rada Miasta Gorlice uchwałą z 24 maja 2018 r. wyraziła zgodę6 na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Stróżowskiej 76. 
Zarządzeniem Burmistrza z 20 lipca 2018 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego tę nieruchomość, a pierwszy przetarg na jej 
sprzedaż odbył się 18 stycznia 2019 r. z ceną wywoławczą 250 tys. zł netto 
(ogłoszenie z 28 listopada 2018 r.). Przeprowadzone 18 stycznia 2019 r. 
postępowanie przetargowe zakończono wynikiem negatywnym z uwagi na brak 
oferentów. W dniu 10 kwietnia 2019 r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż ww. nieruchomości z ceną wywoławczą 214 tys. zł netto, który również 
zakończył się wynikiem negatywnym w uwagi na brak oferentów. Kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mienia wskazała, że została wszczęta procedura 
związana z przeprowadzeniem trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości 
położonej przez ul. Stróżowskiej 76, oraz że jego ogłoszenie nastąpi do końca maja 
2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 49-61, 93-97, 155-159) 

Burmistrz wyjaśnił, że podejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej przy ul. Stróżowskiej w tym samym dniu co dokonywanie 
zmiany budżetu polegającej na zwiększeniu wysokości dotacji podmiotowej dla GCK 
nie pozostawało w jakimkolwiek związku przyczynowo – skutkowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-32, 65-66) 

W 2018 r. Miasto udzieliło GCK dotację podmiotową w łącznej wysokości 
1 570,4 tys. zł. W czerwcu i lipcu 2018 r., na wniosek dyrektora GCK, przekazano 
środki w łącznej wysokości 342 tys. zł. Środki te GCK wykorzystał w pełnej kwocie, 
o czym poinformowano Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych pismami, 
odpowiednio z: 2 lipca i 1 sierpnia 2018 r. Według tych miesięcznych rozliczeń 
w dniach 19, 24 i 28 czerwca 2018 r. oraz 15 lipca 2018 r. na gorlickim Rynku 
została zrealizowana strefa kibica (według umowy zawartej 8 maja 2018 r.), 
w ramach której odbyły się: transmisje meczów, animacje dla dzieci, konkursy 
o tematyce piłkarskiej dla dzieci i dorosłych, turnieje piłkarskie dla dzieci, a także 
była zorganizowana strefa sprzedażowa i gastronomiczna. Ponadto 24 czerwca 
2018 r. po zakończeniu meczu piłki nożnej Polska – Kolumbia wystąpił Teatr 
Eksperymentalny GCK ERGO-GLOSS z pokazem FIRESHOW. W przesłanych 
pismach nie wyodrębniono wysokości środków dotacji wykorzystanych na 
organizację strefy kibica. 

(dowód: akta kontroli str. 64, 79-86) 
                                                      
5 Akt notarialny z 9 października 2006 r.  
6  Przy dziesięciu głosach za i 10 głosach wstrzymujących się. 
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Według rozliczenia sporządzonego przez GCK łączne koszty związane 
z organizacją strefy kibica wyniosły 109,1 tys. zł, w tym 108,6 tys. zł z tytułu umowy 
zawartej z wykonawcą zadania. Z kwoty naliczonej przez wykonawcę w wysokości 
116,5 tys. zł potrącono łącznie 7,9 tys. zł z tytułu kar umownych za 
niezorganizowanie w dniach 19 czerwca i 15 lipca 2018 r. rozgrywek w tzw. żywe 
piłkarzyki. 

(dowód: akta kontroli str. 74) 

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd oraz jednostki organizacyjne Miasta, tj. GCK i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji (OSiR) nie mogły we własnym zakresie zrealizować zadań 
związanych z organizacją strefy kibica z uwagi na ograniczenia kadrowe 
i konieczność wykonywania zadań bieżących i zaplanowanych wcześniej 
wydarzeń/imprez przez Urząd. Biuro Informacji i Promocji od kwietnia do lipca 
2018 r. uczestniczyło m.in. w przygotowaniu obchodów 103. rocznicy Bitwy pod 
Gorlicami, Dni Gorlic, przygotowaniu pikniku integracyjnego z okazji Dnia Dziecka, 
Rewii Smaków (II Zlot Foodtrucków), przygotowaniu projektu pn. Łukasiewicz – 
Gorlice i wszystko jasne oraz projektu pn. Geoturystyka szansą na rozwój 
pogranicza Polsko-Słowackiego realizowanego w ramach programu Interreg Polska-
Słowacja. Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych uczestniczyli 
w organizacji obchodów świąt państwowych i regionalnych, Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów, 
Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, Pikniku Integracyjnego i Marszu 
Żonkilowego. W ocenie Burmistrza powierzenie zadań z zakresu organizacji 
i nadzoru strefy kibica jednej jednostce lub oddelegowanie pracowników Urzędu, 
GCK czy OSiR naraziłoby na nieprawidłowe funkcjonowanie każdej z tych 
jednostek. Organizacja strefy kibica wiązała się z realizacją szeregu czasochłonnych 
zadań organizacyjnych i logistycznych, zgodnych m.in. z przepisami FIFA, 
wymagających zaangażowania kilku pracowników Urzędu w godzinach 
nadliczbowych, powodując konieczność rozliczenia czasu pracy zgodnie 
z obowiązującymi normami i wypłaty stosownego wynagrodzenia, którego koszt 
zostałby wliczony w koszty organizacji tej imprezy.  

Burmistrz wskazał, że organizacja strefy kibica przez OSiR nie była możliwa z uwagi 
m.in. na termin trwania Mistrzostw Świata (14 czerwca – 15 lipca 2018 r.), który 
pokrywał się z terminem przygotowań i rozruchu odkrytego basenu kąpielowego na 
sezon letni 2018. Pracownicy OSiR zaangażowani byli we własne zadania 
statutowe. W tym okresie regularnie funkcjonowały korty tenisowe, a pozostałe 
obiekty jak kryta pływalnia, hala sportowa oraz stadion piłkarski również wymagały 
pełnego dozoru technicznego. Obsługa Działu Sportu OSiR była zaangażowana 
w organizację letniego wieloboju sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta. 
Wskazał również, że OSiR administruje terenem ponad 9 ha położonym 
w południowo-wschodniej części Miasta, w związku z czym organizacja imprezy 
w oddalonej lokalizacji, w oparciu o własne zasoby kadrowe byłaby logistycznie 
dużym obciążeniem. 

Burmistrz podał także, że ograniczenia kadrowe dotyczyły również GCK w związku 
z zaplanowanymi wcześniej wydarzeniami m.in. Akcja Lato 2018, która obejmuje 
szereg wydarzeń związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
podczas okresu wakacyjnego. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za organizację 
wydarzeń wykonują także inne obowiązki w GCK (grafik, akustyk, oświetleniowiec, 
elektryk) i oddelegowanie ich do obsługi strefy kibica uniemożliwiłoby realizowanie 
zadań statutowych GCK. 

Burmistrz wyjaśnił ponadto, że oprócz kosztów osobowych pracowników z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych, suma wszystkich pozostałych kosztów 
związanych z licencjami, telebimem, telewizorami, leżakami, imprezami masowymi 
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oraz dotyczącymi wynajęcia boiska do gry w tzw. żywe piłkarzyki, zakup materiałów 
z logo Miasta (magnesy, piłki, wuwzele, naklejki, chusty) oraz innych atrakcji byłaby 
zbliżona do kwoty wynikającej z najtańszej oferty złożonej przez firmę zewnętrzną. 
Podkreślił również, że organizacja imprezy przez podmiot zewnętrzny zabezpieczała 
Miasto przed potencjalnymi bardzo wysokimi karami jakie mogły być nałożone przez 
FIFA za ewentualne uchybienia wynikające z przepisów prawnych dotyczących 
transmisji meczów. W pierwotnym terminie zakupu praw licencyjnych szczegółowe 
zasady organizacji stref kibica wynikały z lakonicznego i restrykcyjnego regulaminu, 
którego interpretacja mogła być z łatwością dokonywana w sposób niekorzystny dla 
organizatora, co wiązałoby się z koniecznością zapłaty nieracjonalnych kwot lub 
toczenia powództwa sądowego, z dużym prawdopodobieństwem poddanego prawu 
zagranicznemu. W ocenie Burmistrza Miasta cesja pełnej odpowiedzialności za 
organizację imprezy, w tym za kwestie licencyjne, na podmiot zewnętrzny w pełni 
zabezpieczało Miasto przed potencjalnymi zagrożeniami mogącymi powstać 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 75-78, 121-126) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie 
przygotowania zadania polegającego na organizacji przez Miasto strefy kibica 
podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.  

2. Działania nadzorcze nad organizacją strefy kibica 
Nadzór nad strefą kibica w trakcie trwania imprezy sprawowało Biuro Informacji 
i Promocji. Pracownik tego Biura w dniach 19 i 21 czerwca oraz 15 lipca 2018 r. 
przeprowadził kontrolę terenu strefy kibica, z której sporządził notatki służbowe 
i dokumentację zdjęciową. Stwierdził m.in, że w dniach 19 czerwca i 15 lipca 2018 r. 
podczas meczów, odpowiednio, Polska-Senegal i Francja-Chorwacja (mecz 
finałowy) nie było zainstalowanego boiska do gry w tzw. żywe piłkarzyki. Z kolei 
21 czerwca 2018 r. stwierdzono, że po zorganizowanej strefie gastronomicznej na 
płycie Rynku pozostało kilka dużych plam prawdopodobnie z oleju. 

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta 
z przedstawicielem Wykonawcy, podczas którego przedstawiono nieprawidłowości 
stwierdzone w dotychczasowej realizacji umowy, tj. brak boisk do gry w tzw. żywe 
piłkarzyki na meczu Polska-Senegal, małą liczbę atrakcji, które miały być 
realizowane przed meczem oraz bardzo słabą i nieestetyczną strefę 
gastronomiczną. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązał się do usunięcia 
stwierdzonych uchybień. 

(dowód: akta kontroli str. 67-73) 

W Urzędzie oraz GCK nie prowadzono monitoringu strefy kibica pod kątem liczby 
osób z niej korzystających oraz nie dokonano kompleksowej oceny jej 
funkcjonowania. Przedmiotem obrad Rady Miasta Gorlice nie były zagadnienia 
dotyczące rozliczenia organizacji strefy kibica. W tym temacie jedynie na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 27 września 2018 r. jeden z radnych w części dotyczącej 
interpelacji i wniosków wypowiedział się, że strefa kibica nie spełniła ich oczekiwań. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazał cyt. Co do strefy kibica było 3000 osób według 
dokładnego przeliczenia Policji, to że Polska reprezentacja grała w taki, a nie inny 
sposób, a pogoda płatała figle nie jest naszą winą.  

(dowód: akta kontroli str. 67-73) 
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Realizacja przez GCK zadania polegającego na organizacji strefy kibica nie była 
przedmiotem audytu ani kontroli prowadzonych przez Urząd.  

Burmistrz wyjaśnił, że rozliczenie i kontrola finansowa zadania zostały dokonane 
w ramach analizy sprawozdań miesięcznych składanych przez GCK, oraz że audytu 
czy też kontroli tego zadania nie prowadzono, ponieważ nie zaistniały jakiekolwiek 
wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu procedowania przez GCK, jak również co 
do sposobu i zasadności wydatkowania środków na realizację zleconej imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 32, 79-86, 166-175) 

Burmistrz wskazał, że po zakończeniu realizacji zadania polegającego na 
organizacji strefy kibica nie dokonywano kompleksowej, udokumentowanej oceny jej 
funkcjonowania. Ocena w zakresie prawidłowości zawartej umowy na organizację 
strefy kibica była sprawowana na bieżąco. W związku z tym, że namiot strefy kibica, 
w którym oglądano mecze ustawiony był obok Pawilonu Historii Miasta, w którym 
urzędują pracownicy Biura Informacji i Promocji, cała impreza odbywała się na 
płycie Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza, a znaczna część meczów była 
transmitowana w godzinach pracy Urzędu, pracownicy w ramach wykonywanych 
obowiązków sprawowali nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strefy. 
W ocenie Burmistrza pracownicy realizujący zadania w ramach kontroli bieżącej 
realizowali swoje czynności prawidłowo, zabezpieczając interes Miasta, stwierdzając 
i dokumentując zaistniałe nieprawidłowości. Stwierdzone problemy były na bieżąco 
zgłaszane i rozwiązywane, co w efekcie pozwoliło obciążyć wykonawcę 
konsekwencjami finansowymi. W ocenie Burmistrza strefa kibica spełniła swoje 
zadanie. Niezależnie od oceny sportowej Mundialu 2018 działanie strefy kibica miało 
pozytywny wydźwięk społeczny. Miasto w miarę możliwości musi tworzyć przestrzeń 
miejską jak najbardziej atrakcyjną dla wszystkich zainteresowanych zamieszkaniem 
w jego obrębie. Ponadto zrewitalizowana przestrzeń Rynku, zgodnie z ideą 
rewitalizacji, powinna być miejscem ożywionej działalności społecznej, kulturalnej 
i rozrywkowej. Według Burmistrza wyniki reprezentacji Polski przełożyły się na 
frekwencję w poszczególnych meczach, jednak sam mecz finałowy przyciągnął nie 
najmniejszą liczbę widzów. Potwierdza to, że również w oderwaniu od wyniku 
sportowego strefa kibica stanowiła samodzielną atrakcję. Burmistrz podkreślił 
również, że zwłaszcza w kontaktach z osobami z zewnątrz niewątpliwie widoczna 
jest pozytywna zmiana w postrzeganiu Gorlic, co w jego ocenie rokuje w przyszłości 
przełożeniem na rozwój Miasta oraz całego regionu. Sam fakt zorganizowania 
w Gorlicach strefy kibica stanowi w wielu nieformalnych rozmowach przedmiot 
swoistej dumy oraz argument wskazujący na postrzeganie Gorlic jako miasta 
atrakcyjnego i otwartego. Strefa kibica była również dodatkową darmową reklamą 
Gorlic w mediach informujących o jej organizacji. W ocenie Burmistrza organizacja 
imprez tego typu, przy zachowaniu racjonalności wydatkowania środków 
i minimalizacji zagrożeń, pozostaje w pełni uzasadniona i winna być w przyszłości 
ponownie rozważana. 

(dowód: akta kontroli str. 75-78) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie 
wykonywania działań nadzorczych na realizacją zadania polegającego na 
organizacji strefy kibica na gorlickim Rynku. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 Krakowie. 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. 
 
 
Kraków,             maja 2019 r. 
 
 
 

 

 

Kontroler 

Jerzy Baranek 

główny specjalista kp. 
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