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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18,         
63 -400 Ostrów Wielkopolski (dalej: Urząd) 

Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski1 (dalej: Prezydent Miasta),  

 

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań 
publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz przekazywanie środków publicznych 
na realizację tych zadań. 

2. Zawieranie umów, warunki realizacji zadań oraz osiąganie zakładanych 
efektów. 

3. Rozliczanie, kontrola i ocena realizacji zadań. 

 

Lata 2017 – 2018, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

 

 

Jacek Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/206/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Od 9 grudnia 2014 r. do nadal. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Udzielanie przez gminę Ostrów Wielkopolski w latach 2017-2018 dotacji na rozwój 
sportu nastąpiło zgodnie z trybem określonym w uchwale oraz wydanych na jej 
podstawie Zarządzeniach Prezydenta Miasta. W ocenie NIK prawidłowo 
informowano o ogłoszeniach i wynikach otwartych konkursów ofert na wspieranie 
realizacji zadań publicznych na to zadanie. Komisja Konkursowa powołana 
zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonywała oceny merytorycznej ofert 
spełniające wymogi formalne. Stosowane kryteria wyboru ofert były zdefiniowane 
i zostały wskazane w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert oraz wynikały 
z przyjętych zasad. NIK nie kwestionuje, że podmioty, które otrzymały dotację 
osiągnęły wskazane cele publiczne, ale nie jest możliwa weryfikacja ich osiągnięcia. 
W wyniku ogłoszonych 9 otwartych konkursów ofert, do realizacji wybrano 58 zadań 
udzielając na ich realizację dotacji w łącznej kwocie 2 965 000 zł. Nadmienić należy, 
że ze względu na rodzaj kontrolowanej jednostki (jednostka samorządu 
terytorialnego) kontroli NIK podlega jedynie legalność, gospodarność i rzetelność 
tych działań. 

I. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na 
wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu 
rozwoju sportu oraz przekazywanie środków 
publicznych na realizację tych zadań. 

1.1. Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta5 do zadań Referatu Sportu 
w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu należało m.in. prowadzenie spraw związanych 
z udzielaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem dotacji podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej, 
sportu i turystyki.  

(dowód: akta kontroli str. 4-10) 

W kontrolowanym okresie Prezydent Miasta ogłosił dziewięć otwartych konkursów 
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. 
Stosownie do wymogu art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych6 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa 
Wielkopolskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
4 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. 
5 Zarządzenie 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 r. 
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 
zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 1131/VII/2016 z dnia 
30 czerwca 2016 r.  
6 Dz.U.2018 r. poz. 1263, ze zm. 
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sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski7 w myśl zasady jawności finansów 
publicznych, umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, ogłoszenia, w których wskazano: cele publiczne 
z zakresu sportu objęte konkursem, rodzaj zadania oraz wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania; termin i warunki realizacji 
zadania; termin i miejsce składania ofert; termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonaniu wyboru oferty, o których mowa w § 6 Uchwały8, a także wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  

 (dowód: akta kontroli str. 11-19, 24-172) 

W ww. konkursach9 złożono łącznie 81 ofert wnioskując o dofinansowanie kwotą 
9 695 510,10 zł, z tego trzy oferty (2,4%) na kwotę dofinansowania 309 500 zł 
(3,2%) pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych, gdyż zostały złożone 
po wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 4-24,27,119,197,201,204,218) 

1.2. Spośród przyjętych 78 ofert, do realizacji wybrano 58 (74,3%) o wartości 
9. 386.000,10 zł przyznając dofinansowanie w kwocie 2.965.000 zł (31,6%). 
Pozostałych 20 przypadków stanowiły oferty:  

 złożone w konkursie, który został odwołany (15 ofert)10;  

 których oferenci nie przystąpili do zawarcia umowy11 (3 oferty)12,;  
(dowód: akta kontroli str. 118, 168, 222-235, 236-242, 244-251) 

                                                      
7 Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XII/138/2015 z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów 
Wielkopolski (dalej Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu). 
8 1) znaczenie zadania dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;, 2) zgodność oferty z celem 
publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu;3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania; 
4) wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania; 5) ocenę 
przedstawionej w ofercie wysokości kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania; 6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta; 7) analizę wykonania 
zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności 
jakości i terminowości rozliczania dotacji; 8) klasę rozgrywkową, w której uczestniczy podmiot; 

9) liczbę wychowanków klubu, grających w pierwszej drużynie seniorów.  

9 W 8 konkursach, bowiem w jednym otwartym konkursie ofert nie złożono. 
10 Wnioskowana kwota przez oferentów tego konkursu wynosiła 1 609,6 tys. zł, a przeznaczona 
przez Urząd na to zadanie kwota wynosiła 350 tys. zł. 
11 1) BM Slam Stal S.A., pismem z 11 stycznia 2017 r. (data wpływu), poinformował, że przyznana 
kwota w żaden sposób nie pozwoli na funkcjonowanie drużyny w rozgrywkach na najwyższym 
poziomie (ekstraklasy) koszykarskim w Polsce i wniósł o ponowne rozpatrzenie możliwości 
dofinansowania klubu; 2) Towarzystwo Sportowe Ostrovia, poinformowało pismem z dnia 11 lipca 
2018 r. (data wpływu), że przy wsparciu tą kwotą nie jest w stanie zrealizować tego zadania i nie 
przystąpi do podpisania umowy, wnosząc (bez podania kwoty) o zwiększenie kwoty dofinansowania 
jako jedynej drużyny halowej żeńskiej na poziomie ekstraklasy w Ostrowie Wielkopolskim; 
3) Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim pismem z dnia 25 września 2017 r. 
(data wpływu) poinformowało, że nie będzie korzystał z przyznanej kwoty 10 000 zł, z uwagi na 
spadek drużyny (po złożeniu wniosku) do III ligi kobiet, a tak istotna zmiana związaną ze złożoną 
ofertą mogłyby w przyszłości spowodować problemy prawne.  
12 Oferty: 1) BM Slam Stal S.A. – oferta Udział drużyny BM Slam Stal Ostrów w rozgrywkach Polskiej 
Ligi Koszykówki w sezonie 2016/2017 wnioskowana kwota 692 250 zł; 2) Towarzystwa Sportowego 
Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim – oferta na udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2018/2019 – wnioskowana kwota 231 000 zł, 3) Klubu 
Sportowego Stal Kosz – oferta na rozgrywki w ramach 2 LM koszykówki w sezonie 2018/2019 
drużyny Klubu Sportowego Stal Kosz – wnioskowana kwota 146 900 zł. 
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 na podstawie której podpisana umowa została rozwiązana w drodze 
porozumienia z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, a niewykorzystana kwota 
dotacji zwrócona została na konto Urzędu; 

 na którą dotacja nie została przyznana.  
(dowód: akta kontroli str. 4-6, 7-24, 118, 168, 203, 217-235, 252-257, 471-504) 

1.3. W wyniku kontroli 2013 spośród 81 (25%) złożonych ofert ustalono, że były 
one rozpatrywane, zgodnie z przyjętym trybem. 

Trzy oferty złożone po terminie składania ofert (zgodnie z pkt IV ppkt. 11 załącznika 
nr 1 do odpowiednich zarządzeń Prezydenta Miasta nr 1435/VII/2016 
i 2820/VII/2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert) nie podlegały 
rozpatrywaniu, z uwagi na braki formalne tych ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 28, 85, 197, 244-256, 275-277, 317, 465-470) 

1.4. Wszystkie oferty były oceniane przez wymaganą liczbę członków Komisji 
Konkursowej. Regulaminy prac Komisji Konkursowej zawierały uregulowania 
dotyczące wyłączenia z prac Komisji jej członków, w przypadku powiązania 
pośredniego lub bezpośredniego z oferentem. Niezależność członków komisji, 
w stosunku do oferentów, była weryfikowana na podstawie złożonych oświadczeń. 
Członkowie danej Komisji dokonywali każdorazowo indywidualnej oceny ofert 
w podpisanej przez siebie Karcie Oceny Merytorycznej zadania ofertowego, 
przyznając ocenę punktową, w skali określonej w ogłoszeniu danego konkursu ofert 
i z zastosowaniem kryteriów określonych w § 6 Uchwały w sprawie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu. Wyniki ww. ocen oferty prezentowano w Zbiorczej 
Karcie Oceny Merytorycznej tej oferty i w protokole z prac Komisji, w którym 
przedstawiano wyniki oceny formalnej ofert i odniesienie do wyników oceny 
merytorycznej. Dokumenty te były podpisane przez wszystkich członków komisji. 
Protokół następnie był przekazywany Prezydentowi Miasta, który dokonywał 
ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty.  

(dowód: akta kontroli str. 12, 28, 157, 243-251, 275-277, 278, 298, 306, 311, 317, 
319, 351, 359, 393, 401, 429, 439, 458, 460,877) 

1.5. Stosowane kryteria wyboru ofert, zostały wskazane w ogłoszeniach 
otwartych konkursów ofert i wynikały z § 6 Uchwały w sprawie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu. Ogłoszonym kryteriom wyboru ofert 
przyporządkowano skalę możliwych do przyznania punktów, którą stosowano 
w całym kontrolowanym okresie. W odniesieniu do 414 spośród 9 kryteriów wyboru 
ofert uszczegółowiono warunki przyznawania danej liczby punktów (kiedy 
przysługuje dana liczba punktów), zapewniając jednolitość przyznanych punktów dla 
oferty przez wszystkich członków Komisji. W odniesieniu do pozostałych kryteriów 
nie określono szczegółowych zasad przyznawania punktacji (kiedy minimalna 
a kiedy maksymalna wartość punktów), przy ocenie tych kryteriów brak było także 
uzasadnienia ilości przyznanych punktów, tj. od czego uzależniona była przyznana 
liczba punktów. W tym zakresie ocena oferty charakteryzowała się uznaniowością 
poszczególnych członków Komisji.  

                                                      
13 Spośród 20 kontrolowanych ofert w 13 złożono wymagane sprawozdania końcowe, 
w 3 przypadkach termin rozliczenia końcowego przewidziano na 31 stycznia 2019 r. (przy analizie 
rodzaju kosztów uwzględniono kosztorysy ofertowe), w 4 ofertach: nie przyznano dotacji z uwagi na 
niskie znaczenie zadania dla Miasta (1); oferenci nie przystąpili do zawarcia umowy (2) i rozwiązano 
umowę za porozumieniem stron przed realizacją zadania (1).  

14 Dotyczy kryterium nr 3), 4), 8) i 9) wyszczególnionych w punkcie 1.1. wystąpienia.  
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Prezydent Miasta wyjaśniła, że są to kryteria otwarte, dające członkom Komisji 
Konkursowej subiektywną ocenę (np. znaczenie zadania dla Gminy Miasto Ostrów 
Wielkopolski). Zgodnie z wyjaśnieniami, z uwagi na różnorodność dyscyplin 
sportowych w Ostrowie Wielkopolskim trudno jest wypracować wagi znaczenia 
w tych kryteriach oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 46, 77, 64, 85, 99, 120, 138, 156, 877-878) 

1.6. Podmioty, które ubiegały się o przyznanie dotacji na zadanie zobowiązane 
były do złożenia oświadczenia, że nie ubiegają się o środki finansowe na to samo 
zadanie z innych źródeł budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Funduszu 
Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. We wszystkich 
kontrolowanych 20 ofertach ich oferenci złożyli wymagane oświadczenia w tym 
zakresie. Urząd weryfikował spełnienie warunku przyznania dotacji na zadania, 
które nie były finansowane z innego źródła, na podstawie załączonych do ofert 
oświadczeń o nieubieganiu się, na to samo zadanie, o środki finansowe. 

(dowód: akta kontroli str.24-191,220-456) 

W kontrolowanym okresie spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski, udzieliły 16 dotowanym klubom sportowym wsparcia 
finansowego. Prezydent Miasta wyjaśniła, że ogłoszenie konkursowe nie stanowi 
zakazu ubiegania się przez klub sportowy o wsparcie od innych podmiotów 
(np. spółki komunalne, Powiat Ostrowski). 

(dowód: akta kontroli str. 64, 533-716, 879-883,889-901) 

1.7. Prezydent Miasta ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na wspieranie 
realizacji zadania publicznego: pn. rozwój sportu poprzez rozgrywki ligowe na 
poziomie ekstraklasy w koszykówce żeńskiej15 oraz pn. rozwój sportu poprzez 
rozgrywki ligowe na poziomie ekstraklasy w koszykówce męskiej16. Na terenie 
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski działa tylko jeden klub sportowy koszykówki 
żeńskiej na poziomie ekstraklasy i jeden klub sportowy koszykówki męskiej na 
poziomie ekstraklasy. Prezydent Miasta wyjaśniła m.in., że uchwała w sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu nie zakazuje ogłaszania konkursów 
dla konkretnej dyscypliny sportowej i na określonym poziomie rozgrywek.  

(dowód: akta kontroli str. 137,154,879-880) 

1.8. W kontrolowanym okresie w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu nie 
odnotowano skarg dotyczących otwartych konkursów ofert, sposobu rozpatrywania 
wpływających ofert lub sposobu realizacji zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 886-888) 

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

W gminie prawidłowo informowano o ogłoszeniach i wynikach otwartych konkursów 
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. Komisja 
konkursowa, w wymaganym składzie, dokonywała oceny merytorycznej ofert 
spełniających wymagania formalne. Stosowane kryteria wyboru ofert były 
zdefiniowane i wskazane w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert oraz wynikały 
z § 6 Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. W wyniku 

                                                      
15 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2925/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
z dnia 17 lipca 2018 r.  
16 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2887/VII/2018 
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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ogłoszonych 9 otwartych konkursów ofert, do realizacji wybrano 58 zadań udzielając 
na ich realizację dotacji w łącznej kwocie 2.965.000 zł.  

II. Zawieranie umów, warunki realizacji zadań oraz 
osiąganie zakładanych efektów. 

2.1. W uchwałach budżetowych na 2017 i 2018 rok na wspieranie sportu 
zabezpieczono odpowiednio: 1 500 000 zł i 1 480 000 zł. Wydatki Ostrowa 
Wielkopolskiego na ten cel wyniosły w tych latach odpowiednio: 1.485.000 zł 
i 1.480.000 zł i stanowiły odpowiednio: 0,52 i 0,47% planowanych i 0,53 i 0,50% 
wykonanych wydatków ogółem. Niepełne wykonanie planowanych wydatków na 
wspieranie sportu było spowodowane rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron 
i nie przystąpieniem dwóch oferentów do zawarcia umowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 880,884,885) 

2.2. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie wykorzystywała środków 
zewnętrznych (z budżetu państwa, UE, innych środków zagranicznych) na realizację 
zadań objętych kontrolą.  

(dowód: akta kontroli str. 884) 

2.3. Żadna z udzielonych (58) dotacji nie została przyznana w wielkości 
wnioskowanej. Najwyższe dofinasowanie 600 000 zł (93,9%) z wnioskowanej kwoty 
639 288 zł otrzymał BM Slam Stal S.A., a najniższe 7 000 zł (10,2%) 
z wnioskowanej kwoty 68 484 zł otrzymał Klub Sportowy „One Team” Ostrów 
Wielkopolski. Prezydent Miasta wyjaśniła, że dofinansowanie na poziomie 93,9 % 
dotyczyło okresu 11 miesięcy od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i przyczyniło 
się do sukcesu, jakim był brązowy medal Mistrzostw Polski, co pokazuje, że 
zrealizowano prawidłowo zadanie, osiągając wysoki wynik sportowy, który trudno 
podważyć i porównywać z wynikami sportowymi osiąganymi przez kluby w niższych 
klasach rozgrywkowych. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nie gwarantuje 
oferentowi przyznania kwoty dotacji oraz jej procentowej wysokości w stosunku do 
wnioskowanej.  

(dowód: akta kontroli str.202-219,877-878) 

W odniesieniu do dwóch oferentów, którzy uzyskali najwyższe dofinansowanie 
w kontrolowanym okresie, poziom dofinansowania był następujący:  

 BM Slam Stal S.A. kwota udzielonej dotacji 1 005 000 zł (73,8%) 
z wnioskowanej łącznie kwoty 1 361 003 zł, 

 Towarzystwo Sportowe Ostrovia Ostrów Wielkopolski kwota udzielonej 
dotacji 534 000 zł (45,5%) z wnioskowanej kwoty 1 173 930 zł, w tym na poziomie 
ekstraklasy (tj. na poziomie porównywalnej klasy) kwota dotacji 500 000 zł (49,1%) 
z wnioskowanej kwoty 1 019 300 zł.  

(dowód: akta kontroli str.202-219) 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert i Uchwała w sprawie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu, nie określały sposobu dokonywania podziału środków 
finansowych z puli przeznaczonej na realizację zadań w poszczególnych latach. 
Protokoły z prac Komisji Konkursowych zawierały proponowane kwoty dotacji, 
których wysokości w 10 przypadkach17 zostały zmienione przez Prezydenta Miasta, 

                                                      
17 W 4 przypadkach zmniejszono z kwoty (w tys.) 25,0 do 20,0  zł, z 50,0  do 40,0  zł; z 70,0  zł do 
60,0  zł; z 33,0 do 30,0 zł oraz w 6 przypadkach zwiększono (w tys.) z 10,0 do 25,0 zł; z 300,0 do 
400,0 zł; z 150,0 do 160,0 zł; z 15,0 do 20,0 zł; z 15,0 do 18,0 zł i z 70,0 zł do 80,0 zł.  
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która wyjaśniła, że przy zmianach tych kierowała się znaczeniem zadania dla Gminy 
Miasto Ostrów Wielkopolski i osiąganymi przez danego oferenta wynikami 
sportowymi, korzystając przez siebie z prawa ostatecznego wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Natomiast określenie sposobu podziału środków nie jest 
przewidywane z uwagi na nieprzewidywalność wysokości wnioskowanych kwot 
w podziale na koszty. Jest to spowodowane różnorodnością klas rozgrywek 
i różnorodnością kosztów poszczególnych klubów. Prezydent Miasta wyjaśniła, że 
zgodnie z Uchwałą nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 
30 września 2015 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, 
ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezydent Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str.196, 197, 199-200, 297, 311, 351-352, 393-394, 511-522, 
879) 

2.4. Dotacje udzielone w roku 2017 i 2018 w łącznej wysokości 2.965.000 zł 
w zostały przeznaczone m.in. na:  

 pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa 
w tych zawodach odpowiednio: 778 951,27 zł i 582 792,22 zł, 

 zakup sprzętu sportowego odpowiednio: 65 882 zł i 65 043,14 zł, 

 pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów 
szkoleniowych odpowiednio: 130 327,75 zł i 151 947,67 zł, 

 sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 
odpowiednio: 460 231 zł i 568 651,97 zł, 

 inne działania (koszty odnowy biologicznej i zabiegów rehabilitacyjnych 
zawodników, zakup odżywek i suplementów diety, koszty administracyjne, w tym 
opłaty czynszowe, media, artykuły biurowe, koszty działań informacyjnych 
i promocyjnych zadania) odpowiednio: 49 607,98 zł i 111 565 zł.  

  (dowód: akta kontroli str.877-878) 

2.5. W 1318 sprawozdaniach końcowych, stwierdzono, że środki finansowe 
(1 724 000 zł) w formie dotacji celowej służyły realizacji celu publicznego, o którym 
mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie, poprawiając warunki uprawiania sportu 
przez członków klubów sportowych, które otrzymały dotację i zwiększając 
dostępność społeczności do działalności sportowej prowadzonej przez te kluby. 
Zgodnie z przedłożonymi do sprawozdań m.in. zestawieniami wydatków, dotacje 
zostały przeznaczone na zadania określone w uchwale w sprawie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu oraz w ogłoszeniach Prezydenta Miasta o otwartych 
konkurach ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu. 

(dowód: akta kontroli str.522-725) 

2.6. Zawierane umowy posiadały elementy określone w art. 221 ustawy 
o finansach publicznych, tj: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja 
została przyznana, i termin jej wykonania; 2) wysokość dotacji udzielanej 
podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 3) termin wykorzystania dotacji, 
nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego; 4) tryb kontroli 
wykonywania zadania; 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 6) termin 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

(dowód: akta kontroli str.882-983) 

2.7. Zachowano procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego określony w § 4 umów, który wynosił od 57,6% dla TŻ Ostrovia S.A. do 

                                                      
18 Patrz przypis 13.  
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80% dla BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Zgodnie z pkt. III ppkt. 4 ogłoszeń 
Prezydenta Miasta o otwartych konkursach ofert, oferent mógł otrzymać wsparcie 
finansowe do wysokości 80% całkowitego kosztu zadania (ogłoszeń). Prezydent 
Miasta wskazała, że uregulowania wewnętrzne Urzędu nie określały kryteriów 
przyznawania danej wielkości udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego.  

 (dowód: akta kontroli str.882-983, 522-725) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W uchwale w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu oraz 
zarządzeniach Prezydenta Miasta o otwartych konkursach ofert wskazane zostały 
cele publiczne z zakresu sportu, jakie Miasto zamierzało osiągnąć przyznając 
dotacje na realizacje zadań, nie precyzując mierników potwierdzających ich 
osiągnięcie. W składanych ofertach podmioty wskazywały jedynie cele, 
a w sprawozdaniach informowały o ich osiągnięciu, bez wskazania mierników.  

Prezydent Miasta wyjaśniła, że Urząd nie posiada mierników określających wpływ 
dotacji na cele publiczne. Ze względu na różnorodność ofert, wynikającą ze 
specyfiki dyscypliny sportu i różnych klas rozgrywkowych, trudne jest określenie 
jednakowych mierników do wszystkich zadań publicznych realizowanych w różnych, 
często odmiennych dyscyplinach sportu.  

NIK nie kwestionuje, że cele publiczne wskazane przez podmioty zostały osiągnięte, 
ale wobec braku mierników w formularzu oferty i sprawozdaniu nie można tego 
zweryfikować.  

 (dowód: akta kontroli str. 522- 863, 878) 

Zlecanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu dokonywano w oparciu 
o przepisy ustawy o sporcie i uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania 
zadań w zakresie rozwoju sportu, a zawierane umowy spełniały wymagania 
wskazane w art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadania realizowano zgodnie 
z warunkami umowy, deklarowano także osiągnięcie zakładanych efektów. Z uwagi 
na brak mierników, nie było możliwości zweryfikowania osiągnięcia celu publicznego 
w zakresie wpływu dotacji m.in. na poprawę warunków uprawiania sportu przez 
członków klubu sportowego, na który otrzymał dotację lub zwiększenie dostępności 
społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez dotowany klub 
sportowy.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. Realizacja obowiązku rozliczania, kontroli i oceny 
realizacji zadań oraz działań związanych 
z dochodzeniem należności z tytułu środków dotacji 
pobranych w nadmiernej wysokości, 
niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem. 
  

W okresie objętym kontrolą Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski dokonała 4919 
weryfikacji (kontroli) dotowanych zadań w zakresie: 

 prawidłowości wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których 
mowa w § 3 ust. 3 umów, stwierdzając 6 nieprawidłowości, a także podejmując 
działania w celu wyegzekwowania prawidłowego opisu na dokumentach 
księgowych, wykreślenia zdublowanego zapisu, korekty błędnie wykazanej daty 
i kwoty dowodu księgowego, a także uzupełnienia podpisu zgodnego ze statutem 
klubu; 

 prawidłowości wykonania zadania publicznego przez weryfikację odbycia 
meczów/zawodów sportowych, na podstawie witryn internetowych Związków 
Sportowych i Lig Zawodowych prowadzących dane rozgrywki. W wyniku tych 
weryfikacji stwierdzono 18 nieprawidłowości, które w jednym przypadku skutkowały 
karą umowną w wysokości 500 zł oraz w trzech - w wysokości po 1000 zł, naliczoną 
za nieterminowe złożenie korekt sprawozdania. W wyniku weryfikacji spowodowano 
m.in.: złożenie korekt sprawozdania, korekt wielkości wydatków poniesionych w 
ramach wkładu własnego klubu, właściwe ujęcie wydatków, złożenie sprawozdania 
na odpowiednim druku, skorygowanie błędnych dat w zestawieniu faktur oraz 
dokonano korekt błędów rachunkowych;  

 prawidłowości wykonania obowiązków informacyjnych Zleceniobiorców 
poprzez zamieszczenia informacji o współfinansowaniu zadania przez Gminę Miasto 
Ostrów Wielkopolski oraz zamieszczenie znaku graficznego Miasta na materiałach 
promocyjnych i informacyjnych. 

Łącznie w wyniku ww. weryfikacji kontrolnych sformułowano 23 zalecenia, które 
zrealizowano. Stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały zmian kwot 
udzielonych dotacji.  

(akta kontroli str. 336-349, 350-370, 371-486, 487) 

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

 

NIK ocenia pozytywnie działania Prezydenta Miasta w zbadanym zakresie. 

                                                      

19 W przypadku 9 ofert nie przeprowadzono kontroli z uwagi na fakt iż rozliczenie zadania nie było, na 
dzień kontroli, wymagane.  
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III. Uwagi 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia wymogu określenia mierników umożliwiających weryfikację 
osiągnięcia zakładanego celu.  

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 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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, 15 lutego 2019 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

 

 

 

Kontroler 

Jacek Młynarczyk 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis 

 

 

Dyrektor 

Z up. Wicedyrektor 

Grzegorz Malesiński 

 

 

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

podpis 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

0 

 


