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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” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/85/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Klembowie1, 05-205 Klembów, ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 8 grudnia 2014 r. Wójtem Gminy w Klembowie jest Rafał Mathiak2. W okresie 
od 7 lutego 1993 r. do 7 grudnia 2014 r. obowiązki Wójta pełnił Kazimierz Rakowski. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
utrzymanie w latach 2013-2017 kompleksu boisk sportowych Orlik 20124. Zarząd 
nad Orlikiem sprawował Wójt Gminy Klembów, który w 2011 r. przekazał obiekt 
w administrowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrówku, nad którym Gmina 
Klembów sprawowała nadzór. Obiekty Orlika zostały wybudowane i użytkowane 
zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, a ich stan techniczny 
oraz estetyka były na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik był 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i był udostępniany zarówno uczniom 
szkoły, w ramach zajęć wychowania fizycznego, jak również wszystkim 
zainteresowanym uprawianiem sportu. Gmina Klembów zatrudniała 
wykwalifikowanych i aktywnych animatorów, a prowadzone przez nich zajęcia były 
różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców (gry i treningi sportowe, 
zajęcia ruchowe, turnieje piłki nożnej, zawody dla osób niepełnosprawnych). 
Prawidłowo planowano i wydatkowano środki przeznaczone na utrzymanie Orlika 
oraz na wynagrodzenie dla animatorów. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieprzeprowadzeniu okresowego przeglądu technicznego instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej, który zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5 powinien być przeprowadzony co 
najmniej raz na pięć lat, 

 nierzetelnym prowadzeniu książki obiektu budowlanego; 

 braku przy obiekcie Orlika tablicy informującej o częściowym sfinansowaniu 
budowy obiektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przez co Gmina nie 

                                                      
1  Dalej także: „Urząd Gminy” lub „Urząd”. 
2  Dalej także: „Wójt”. 
3  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. 

4  Dalej także: „Orlik”. 
5  Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 Dalej także Prawo budowlane 

Ocena ogólna 
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wypełniła obowiązku określonego w umowie zawartej z Ministrem Sportu i 
Turystyki w sprawie dotacji na budowę Orlika, 

 niewystarczającym nadzorze nad administratorem Orlika na co wskazują 
stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegające na: 
niewłaściwym oznakowaniu gaśnicy znajdującej się budynku zaplecza 
sanitarno-szatniowego; ograniczeniu dostępu do dwóch toalet znajdujących 
się w tym budynku poprzez umieszczenie w nich sprzętu sportowego; 
naklejeniu na boisku wielofunkcyjnym taśmy wytyczającej linie kortu 
tenisowego, w sytuacji gdy instrukcja wydana przez producenta nawierzchni 
nie dopuszczała stosowania taśm klejących. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1 Stan techniczny obiektu wybudowanego w ramach programu 
"Moje Boisko - Orlik 2012". 

Na terenie gminy Klembów znajduje się jeden kompleks sportowy „Moje boisko – 
Orlik 2012”, wybudowany w ramach III edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”6. 
Kompleks mieści się przy ul. Kolejowej w Ostrówku, na terenie Zespołu Szkół 
w Ostrówku7. Zgodnie z postanowieniami Programu obiekt zlokalizowano w miejscu 
dobrze skomunikowanym, bezpiecznym oraz wyposażonym w niezbędną 
infrastrukturę. 

(dowód: akta kontroli, str. 169) 

Wybór wykonawcy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 nastąpił w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 
10 czerwca 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie kryterium 
najniższej ceny. W umowie z wykonawcą8 określono m.in. obowiązki wykonawcy, 
jego wynagrodzenie, planowane odbiory robót, kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, kary umowne, warunki gwarancji i rękojmi. Prace budowlane 
prowadzono na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego 
kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012, obejmującego budowę zaplecza 
szatniowo-sanitarnego, boisk, oświetlenia boisk, ogrodzenia, zieleni oraz 
nawierzchni z kostki. Roboty budowlane zostały objęte nadzorem inwestorskim. 
Starostwo Powiatowe w Wołominie, na postawie wniosku z 26 sierpnia 2009 r., 
na mocy decyzji z 31 sierpnia 2009 r., zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło 
pozwolenia na budowę ww. kompleksu. 

(dowód: akta kontroli, str. 28-44, 47-62, 334-335) 

Prace budowlane zakończono 15 października 2010 r. (tj. w określonym w umowie 
terminie do 30 października 2010 r.), a następnie 22 października 2010 r. dokonano 
odbioru końcowego. Komisja odbierająca wykonanie robót budowlanych stwierdziła, 
że zostały one wykonane bez usterek i nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie 21 stycznia 2011 r. 
udzielił Gminie Klembów pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dnia 31 
grudnia 2010 r. Wójt przekazał Orlik, jako środek trwały, Zespołowi Szkół 
w Ostrówku. 

(dowód: akta kontroli, str. 63-64, 70, 75-76) 

Wójt zarządzeniem nr 12/2011 z 20 kwietnia 2011 r. przekazał Orlik Zespołowi Szkół 
w Ostrówku w administrowanie9, zobowiązując administratora do utrzymania obiektu 
przez 10 lat we właściwym stanie technicznym, zatrudnienia w tym okresie 

                                                      
6  Dalej także: „Program”. 
7  Dalej także: „Zespół Szkół”. W skład ww. Zespołu wchodziły: Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Polskiej 

Organizacji Wojskowej i Publiczne Gimnazjum. 
8  Umowa Nr 75/2010 z 20 lipca 2010 r.  
9  Wykonanie zarządzenia powierzono dyrektorowi szkoły. 

Opis stanu 
faktycznego 
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animatora oraz bezpłatnego udostępniania obiektu mieszkańcom Gminy Klembów 
w celach określonych w Programie „Moje boisko – Orlik 2012”. W latach 2011-2016 
wydatki na utrzymanie kompleksu, za wyjątkiem oświetlenia boisk, pokrywane były 
z budżetu Zespołu Szkół. W 2017 r. (do czasu zakończenia kontroli) wszystkie 
wydatki związane z fumkcjonowaniem i utrzymaniem Orlika pokrywał Urząd Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 78-80, 325) 

Wójt, zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, prowadził dla kompleksu boisk 
sportowych Orlik odrębną książkę obiektu budowlanego. W książce nie wskazano 
daty jej założenia (pierwszy datowany wpis, dotyczący przeglądu technicznego nosi 
datę 17 kwietnia 2012 r., tj. ok. 15 miesięcy od uzyskania przez Gminę Klembów 
pozwolenia na użytkowanie). Jako zarządcę wpisano Dyrektora Zespołu Szkół, 
podczas gdy zarządcą był Wójt, a Dyrektor administrował obiektem. Stosownie do 
art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego przechowywano dokumenty oraz opracowania 
projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiektach 
Orlika w toku jego użytkowania. 

(dowód: akta kontroli, str. 124-140) 

W skład kompleksu boisk sportowych Orlik wchodziły: 

 boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (z polem do gry o wymiarach 
26 m x 56 m) o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej wypełnionej 
granulatem, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m wraz 
z piłkochwytami o wysokości 6 m oraz z wyposażeniem do gry w piłkę 
nożną (dwie bramki przymocowane do podłoża z siatkami); 

 boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (z polem do gry 
o wymiarach 15,1 m x 28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone 
po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m wraz z wyposażeniem do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, badmintona lub tenisa (dwa komplety tablic z 
tarczami i siatkami do koszykówki, umiejscowione na dwusłupowych 
konstrukcjach, dwa wielofunkcyjne słupki do siatkówki, z możliwością 
zastosowania również do badmintona i tenisa); 

 oświetlenie kompleksu boisk składające się z 8 słupów oświetleniowych, 
z zamontowanym oświetleniem halogenowym (na sześciu słupach 
zamontowano po jednej poprzeczce z trzema światłami halogenowymi, na 
dwóch słupach zlokalizowanych w środkowej części Orlika, zamontowano 
po pięć świateł halogenowych); 

 budynek modułowy zaplecza szatniowo-sanitarnego: dwie szatnie z częścią 
sanitarną (wc, umywalka, kabina prysznicowa), dwie toalety (w tym jedna 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla animatora, 
magazyn sprzętu sportowego); 

 chodnik wykonany z kostki betonowej; 

 trawnik i krzewy wokół budynku zaplecza. 

 zewnętrzne ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką. 
Ponadto do Orlika przylegał ogrodzony parking. Wszystkie wymienione elementy 
Orlika były zgodne z założeniami Programu. 

(dowód: akta kontroli, str. 17-27, 109, 169-170) 

Stan techniczny obiektu był dobry, pomimo wystąpienia następujących braków i 
usterek: 

 uszkodzenia w trzech miejscach nawierzchni boiska wielofunkcyjnego10, 
braku siatki pod obręczą na jednej tablicy do gry w koszykówkę; 

                                                      
10  Trzy uszkodzenia o średnicach ok. 3 - 5 cm i głębokości ok. 2 mm. 
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 brak tabliczek z datami napełnienia gaśnicy proszkowej w budynku 
szatniowo-sanitarnym11 oraz datami przeprowadzonych okresowych 
konserwacji; na zewnątrz budynku;  

 brak oznakowania informującego o lokalizacji gaśnicy w pomieszczeniu, 
gdzie gaśnica się znajdowała oraz na zewnątrz budynku;  

 niesprawnych dwóch lampach halogenowych na dwóch słupach 
oświetlających boiska; 

 na boisku do gry w piłkę nożną: trawa sztuczna wymagała czesania celem 
jej podniesienia, powierzchnia słupków i poprzeczki bramek do piłki nożnej 
były odbarwione czarnymi śladami pozostawionymi przez piłki i wymagały 
czyszczenia lub odmalowania; w jednym piłkochwycie była dziura, pod 
ogrodzeniem za bramką do gry w piłkę nożną znajdował się podkop 
umożliwiający przejście pod siatką ogrodzenia, w ogrodzeniu przy wejściu 
na boisko do gry w piłkę nożną była dziura. Ponadto na ww. boisku użyto 
taśmy klejącej do wytyczenia linii kortu, w trzech miejscach taśma odkleiła 
się od nawierzchni, zwinęła, przez co mogła stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkowników boiska; 

 na boisku wielofunkcyjnym: farba na słupach do gry w siatkówkę była 
częściowo zdarta i wymagała uzupełnienia. Na boisku była naklejona taśma 
wytyczająca linie kortu tenisowego, chociaż instrukcja wydana przez 
producenta nawierzchni nie dopuszczała do stosowania taśm klejących, 
Ponadto ww. taśma była odklejona w kilku miejscach i odstawała 
od podłoża, co mogło stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
korzystających z boiska; 

 w budynku sanitarno-szatniowym: w pomieszczeniu biurowym w jednej 
z dwóch lamp przy suficie zdjęto osłonę i wyjęto świetlówki. 

 (dowód: akta kontroli, str. 171-172) 

Urząd Gminy przed zakończeniem kontroli NIK usunął ww. braki i usterki, 
z wyjątkiem czesania sztucznej trawy na boisku piłki nożnej.  

(dowód: akta kontroli str., 245-246) 

Do dyspozycji użytkowników Orlika były: dwie szatnie z prysznicami, umywalkami 
i toaletami oraz dodatkowo oddzielne dwie toalety (w tym jedna dla 
niepełnosprawnych). Do dyspozycji animatora były dwa pomieszczenia w budynku 
szatniowo-sanitarnym (biuro oraz magazyn sprzętu sportowego).  

(dowód: akta kontroli, str. 171-172) 

Orlik w Ostrówku zbudowano zgodnie z założeniami programowymi określonymi dla 
III edycji Programu Budowy Kompleksów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, 
w tym m.in.: 

 zbudowano obiekt na podstawie zaadaptowanego projektu typowego, 
opublikowanego na stronach internetowych www.orlik2012.pl. 

 budowa obiektu była sfinansowana z budżetu państwa i ze środków samorządu 
terytorialnego (Gmina Klembów, Województwo Mazowieckie); 

 Gmina Klembów nie pobierała opłat od użytkowników boiska, 

 korzystanie z boiska odbywało się pod nadzorem animatora sportu. 
(dowód: akta kontroli, str. 17-27, 74, 81, 92, 171-172, 257-261) 

Spośród czterech toalet znajdujących się w budynku, w dwóch toaletach 
zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 m x1,5 m. Jedna 
z ww. toalet spełniała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

                                                      
11  Ww. gaśnica była jedynym środkiem ochrony przeciwpożarowej na Orliku. 

http://www.orlik2012.pl/
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie12, tj. zainstalowano w niej odpowiednio 
przystosowaną umywalkę, miskę ustępową oraz uchwyty ułatwiające korzystanie 
z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

Oględziny Orlika13 wykazały, że wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i szatni 
umożliwiało korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jednak w toalecie przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych (posiadająca uchwyty i przestrzeń manewrową dla wózka) 
umieszczono sprzęt sportowy, co uniemożliwiało swobodne poruszanie się. 
w pomieszczeniu toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych był 
składowany sprzęt sportowy, przez co było utrudnione było dojście do miski 
ustępowej i do umywalki oraz manewrowanie wózkiem inwalidzkim. 

 (dowód: akta kontroli, str. 170-171) 

W latach 2013-2017 przeprowadzono dziewięć kontroli okresowych Orlika 
w terminach i w zakresie wskazanym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego 
(siedem okresowych półrocznych14 oraz dwie roczne kontrole15). Ponadto 
przeprowadzono jedną kontrolę pięcioletnią (24 sierpnia 2016 r.), która objęła 
wskazane w art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, elementy odnoszące się do Orlika 
w Ostrówku, z wyjątkiem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. 
Wyniki wszystkich ww. kontroli potwierdzały dobry stan wszystkich elementów 
Orlika. W protokole kontroli pięcioletniej z 26 sierpnia 2016r. zalecono wymianę 
elementu płyty laminowanej w kabinie prysznicowej w łazience. Oględziny 
przeprowadzone przez kontrolera NIK 27 czerwca 2017 r. wykazały, że ww. usterki 
nie usunięto. Naprawy dokonano przed zakończeniem kontroli NIK.  
Ww. kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia 
wskazane w art. 62 ust. 4 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 141-161,195-246, 322, 337-338) 

Zgodnie z postanowieniami Programu, wykonawca Orlika udzielił gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy. W umowie zapewniono Gminie 
Klembów prawo rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji. Ponadto w instrukcjach użytkowania boisk piłkarskich wykonawca 
zobowiązał się do dokonywania przeglądów stanu technicznego nawierzchni 
w każdym roku w okresie gwarancji. W okresie gwarancji przeprowadzono cztery 
przeglądy gwarancyjne Orlika (19 kwietnia 2013 r., 8 i 11 października 2014 r., 
5 kwietnia 2016 r.), w trakcie których stwierdzono usterki: odstające listwy 
i nieszczelne drzwi do budynku, zapadającą się kostkę przy budynku, brak listwy 
narożnej przy drzwiach wejściowych do budynku, pęczniejące i odstające listwy 
szalunkowe na zewnątrz budynku, skorodowane linki naciągające siatkę, odklejoną 
wykładzinę podłogową, skorodowane słupki do piłki siatkowej, zepsute naciągi 
do słupków do siatkówki, skorodowane słupki piłkochwytów, źle ustawione lampy 
oświetlające boiska.  

Powyższe usterki zostały usunięte przez wykonawcę, oprócz wymiany obudowy 
kabiny prysznicowej, co zalecono w wyniku przeglądu Orlika w 2016r. Zastępca 
Dyrektora Zespołu Szkół nie podała przyczyny niewykonania zalecenia 
pokontrolnego. Wójt w trakcie kontroli NIK poinformował, że ww. kabina została 
naprawiona. 

(dowód: akta kontroli, str. 60, 67-69, 153-161, 163-168, 171-172) 

                                                      
12 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 
13  Przeprowadzone w dniach 27 i 28 czerwca 2017 r. 
14  Kontrole półroczne odbyły się: 22 kwietnia i 24 września 2013 r., 18 kwietnia i 14 września 2014 r., 21 kwietnia 

i 18 września 2015 r., 10 kwietnia 2016 r. 
15  Kontrole roczne odbyły się 7 kwietnia 2014 r. i 9 kwietnia 2015 r. 
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Orlik w Ostrówku był bezpłatnie ogólnodostępny16, prowadzono na nim gry 
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i tenis17, ringo, frisbee oraz zabawy ruchowe.  

(dowód: akta kontroli, str. 74 81-83, 169-171) 

Kompleks boisk był otwarty w dni powszednie w godzinach 8.00-22.00, przy czym 
od godziny 8.00 do 15.00 przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół, 
a w godzinach 16.00-22.00 był udostępniany pod nadzorem trenera – animatora 
sportu pozostałym zainteresowanym. Ponadto Orlik był wykorzystywany przez klub 
sportowy UKS Ostrówek i 11 zorganizowanych grup z miejscowości położonych na 
terenie Gminy Klembów. 

Orlik funkcjonował rokrocznie w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem 
2016 r., w którym obiekt był czynny do 31 grudnia. Na stronie internetowej Gminy 
Klembów18 umieszono regulamin, w którym określono m.in., że boiska są dostępne 
bezpłatnie dla wszystkich chętnych.  

Podczas ww. oględzin stwierdzono, że na terenie obiektu nie umieszczono 
regulaminu korzystania z Orlika, na zewnętrznej ścianie budynku umieszczono tylko 
piktogram wskazujący, jakie należy stosować obuwie oraz tablicę z godzinami 
i harmonogramem prowadzenia zajęć. W trakcie kontroli NIK regulamin Orlika 
umieszczono na obiekcie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 81, 169-172, 257-261, 266) 

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

1. W okresie od otrzymania pozwolenia na użytkowanie (2011 r.) do zakończenia 
kontroli (26 lipca 2017 r.) nie przeprowadzono w ramach kontroli okresowej (co 
najmniej raz na 5 lat) kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie 
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, o której mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.  

(dowód: akta kontroli, str. 322) 

Wójt wyjaśnił, że przegląd nie został wykonany z powodu błędów w dokumentacji 
technicznej. Dyrektor Zespołu Szkół nie podała przyczyny powyższego zaniechania 
oraz wyjaśniła, że kontrola zostanie przeprowadzona w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 94, 322)  
2. Książka obiektu Orlika była prowadzona niezgodnie z § 2, 5 i 6 ust.1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego19, tj.: nie wskazano daty jej założenia; w rozdziale I wpisano 
nazwisko osoby upoważnionej do dokonania wpisów do książki, bez określenia 
okresu, w jakim był upoważniona do tych czynności oraz bez jej podpisu, nie 
wpisano osoby aktualnie uprawnionej do dokonywania wpisów; w rozdziale IV 
przedstawiono tylko dane dotyczące budynku zaplecz, bez podania innych danych 
budynku, w tym dotyczących instalacji oraz danych o pozostałych elementach 
składowych Orlika (boiska, oświetlenie, nawierzchnia z kostki, zieleń); w rozdziale 
tym również nie określono, na planie sytuacyjnym obiektu, miejsc przyłączenia 
obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych 
do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności 
energii elektrycznej; w rozdziale VI nie wpisano zakresu robót remontowych 

                                                      
16  Zgodnie z uchwałą nr XLVII/376/6/2010 Rady Gminy Klembów z 12 sierpnia 2010 r., która postanowiła, że Orlik 

w Ostrówku będzie udostępniany nieodpłatnie. 
17  W celu dostosowania boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa obniżano siatkę na boisku do siatkówki i taśmą naklejana 

na nawierzchnie wytyczano linie kortu. 
18  http://www.klembow.pl/Upload_n/Regulamin_korzystania_z_Orlika_Ostrowek.pdf. 
19  Dz.U. nr 120, poz. 1134. 
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określonych w protokołach kontroli, a jako daty wykonania robót remontowych 
podano daty wcześniejsze, niż daty przeprowadzonych kontroli stanu technicznego; 
w spisie protokołów kontroli wpisano protokół nr 58/04/2013/JB z kwietnia 2013 r., 
który nie dokumentował ustaleń kontroli stanu technicznego Orlika (dotyczył 
budynku szkoły); w rozdziale VIII ust. 1 nie podano szczegółowej specyfikacji 
dokumentacji technicznej posiadanej przez zarządcę Orlika. 

(dowód: akta kontroli, str. 124-140) 

Wójt, nie podając przyczyn ww. braków w książce obiektu budowlanego, wyjaśnił, 
że w związku z niedociągnięciami wynikającymi z jej prowadzenia, przeprowadził 
rozmowę z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ostrówku oraz pracownikami Urzędu 
Gminy i ustalił, że w sierpniu 2017 r. odbędzie się kompleksowa kontrola obiektu 
Orlik 2012. 

(dowód: akta kontroli, str. 313) 

2. W okresie objętym kontrolą gmina Klembów w niewystarczającym zakresie 
sprawowała nadzór administratorem obiektu Orlik 2012 na co wskazują 
nieprawidłowości stwierdzone podczas oględzin obiektu:  
a. gaśnica proszkowa w budynku zaplecza (jedyny środek ochrony 
przeciwpożarowej na Orliku) nie posiadała tabliczek z datami napełnienia i datami 
przeprowadzonych okresowych konserwacji, co było niezgodne z § 3 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów 
budowlanych i terenów. Na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniu, gdzie gaśnica 
się znajdowała, nie było oznakowania informującego o jej lokalizacji, co było 
niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 4 lit b ww. rozporządzenia. 
b. w dwóch toaletach w budynku szatniowo-sanitarnym umieszczono sprzęt 
sportowy, przez co korzystanie z nich znacznie utrudnione. Sprzęt sportowy 
umieszczony w toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, utrudniał 
dostęp do urządzeń sanitarnych i manewrowanie wózkiem inwalidzkim, co było 
niezgodne z § 86 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
c. na boisku wielofunkcyjnym naklejono taśmę wytyczającą linie kortu tenisowego, 
chociaż instrukcja wydana przez producenta nawierzchni nie dopuszczała 
stosowania taśm klejących.  

 (dowód: akta kontroli, str. 171) 

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół wyjaśniła, że wszystkie zaobserwowane braki 
i uchybienia wynikały z intensywnego codziennego użytkowania obiektu i że są one 
na bieżąco naprawiane. 

(dowód: akta kontroli, str. 316) 

3. Na obiekcie nie umieszczono logotypu programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz 
tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, do czego Gmina Klembów była zobowiązana zapisem §  5 ust.1 umowy 
z 25 października 2010 r. z MSiT na dofinansowanie inwestycji ze środków 
budżetowych. Przed zakończeniem kontroli NIK na Orliku umieszczono tablicę 
informacyjną, zgodnie z warunkami określonymi w ww. umowie z MSiT. 

(dowód: akta kontroli str. 98, 170, 245) 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że przyczyną braku logotypu było jego 
zniszczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 189, 316) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
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4 Zatrudnianie trenerów (animatorów) organizujących zajęcia 
sportowe na obiektach wybudowanych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" 
W okresie objętym kontrolą Gmina Klembów zatrudniała na Orliku trzech 
animatorów sportu: jednego w 2013 i 2014 r., jednego w 2015 r. i jednego w 2016 r. 
i w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 247-256) 

W 2014 r. zatrudniono animatora wybranego w roku poprzednim. W 2015 r. 
animatora, spośród złożonych ofert wyłonił zespół oceniający kandydatów, 
natomiast w latach 2016 i 2017 r. zgłosił się wytłącznie jeden kandydat. Przy 
zatrudnianiu animatorów brano pod uwagę kwalifikacje zgłaszających się osób 
(ukończone szkoły, kursy, doświadczenie zawodowe).  

(dowód: akta kontroli, str. 265) 

Wszyscy trzej animatorzy posiadali kwalifikacje do organizowania i prowadzenia 
zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dwóch posiadało wykształcenie wyższe z zakresu 
wychowania fizycznego (jeden z nich był instruktorem piłki nożnej, drugi 
nauczycielem wychowania fizycznego i instruktorem piłki siatkowej), a jeden był 
instruktorem rekreacji ruchowej – specjalność piłka nożna. 

(dowód: akta kontroli, str. 268) 

W okresie objętym kontrolą animatorzy byli zatrudnieni na podstawie umów zlecenia 
(w latach 2013-2015 na okres od 1 marca do 30 listopada każdego roku, a w latach 
2016-2017 od 1 marca do 31 grudnia). W latach 2013-2014 wymiar zatrudnienia 
animatorów wynosił 80 godzin miesięcznie, a w latach 2015-2017 160 godzin 
miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli, str. 247-256) 

W okresie 2013 r.-2016 r. Gmina wypłacała animatorom wynagrodzenie z budżetu 
Zespołu Szkół w wysokości 2,2 tys. zł miesięcznie, a w 2017 r. z budżetu Urzędu 
Gminy w wysokości 2,3 tys. zł miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli, str. 247-256, 269-301) 

Do obowiązków animatora należało m.in. organizowanie i prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dla młodzieży szkół znajdujących się na terenie Gminy Klembów, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, gier (z naciskiem na piłkę nożną) i zabaw ruchowych 
pokazów i konkursów sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl 
życia dla różnych grup wiekowych, dbanie o ład i porządek na terenie kompleksu 
boisk oraz zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu Szkół wszelkich zauważonych usterek. 

(dowód: akta kontroli, str. 247-256) 

Według wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół, w latach 2013-2017 odbywały się gry 
i treningi piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa, frisbee20. Zorganizowano 
turnieje piłki nożnej, streetballa21; na boisku Orlika przeprowadzono warsztaty 
budowania latawców i balonów. Corocznie odbywała się paraolimpiada dla dzieci 
i młodzieży organizowana przez Zespól Szkół Specjalnych w Ostrówku.  

(dowód: akta kontroli, str. 265-267) 

Animator Orlika zatrudniony w latach 2016-2017 wyjaśnił, że w celu aktywizacji 
sportowej społeczności Gminy Klembów ustnie oraz za pomocą prasy lokalnej, 
plakatów rozwieszanych w szkołach i sklepach informował mieszkańców (w tym 
nauczycieli, trenerów, instruktorów sportu) o ofercie zajęć na Orliku, a także tworzył 

                                                      
20  Latające dyski używane w sporcie i rekreacji. 
21  Koszykówka uliczna. 
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wydarzenia na portalach społecznościowych. Animatorzy we wszystkich latach 
objętych kontrolą prowadzili dzienniki zajęć, do czego byli zobowiązani w umowach. 

(dowód: akta kontroli, str. 327) 

Na podstawie zarządzenia nr 12/2011 z 20 kwietnia 2011 r., nadzór nad 
animatorami sprawował Dyrektor Zespołu Szkół, przy czym w dokumencie tym nie 
zapisano szczegółowych zadań w ww. zakresie. Wójt wyjaśnił, że szczegółowe 
obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół dotyczyły rekrutacji i zatrudnienia animatorów, 
określania ich zakresów czynności i planu pracy oraz jej rozliczenia. Wicedyrektor 
Zespołu Szkół wyjaśniła, że kontrolowała pracę animatorów na podstawie 
obserwacji, doraźnych kontroli oraz dzienników zajęć. W ramach nadzoru nie 
stwierdzono nieprawidłowości w pracy animatorów. Do Urzędu Gminy i do Zespołu 
Szkół nie wpływały skargi na działalność animatorów. 

(dowód: akta kontroli, str. 265-267, 319) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3.  Wydatkowanie środków publicznych na uzupełnienie programu 
inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012”, w tym na projekt 
„Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator 
Sportu” 

Całkowity koszt budowy Orlika w Ostrówku wyniósł 1 114,9 tys. zł. Budowa była 
sfinansowana ze środków własnych Gminy Klembów w wysokości 681,9 tys. zł, 
z budżetu państwa w wysokości 333 tys. zł,22 z dotacji celowej budżetu 
Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł23.  

Otrzymane dofinansowanie zostało wykorzystane w pełni, a także wydatkowane 
w sposób prawidłowy i rozliczone w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych 
złożonych do MSiT i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wójt złożył 
sprawozdanie dla MSiT 1 lutego 2011 r., tj. 42 dni po terminie określonym 
w umowie24. Powyższe nie skutkowało obowiązkiem zwrotu dofinansowania. 
Sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostało 
złożone 14 stycznia 2011 r., tj. w terminie określonym w umowie.  

(dowód: akta kontroli, str. 90-106, 113-123, 308) 

W latach 2013-2016 wydatki na utrzymanie Orlika pokrywane były z budżetu 
Zespołu Szkół w Ostrówku (którego organem założycielskim była Gmina Klembów), 
z wyjątkiem wydatków związanych z energią elektryczną (ogrzewanie i oświetlenie 
w budynku zaplecza. oświetlenie boisk), które pokrywała bezpośrednio Gmina 
Klembów. W 2017 r. środki finansowe na ww. zadania związane z funkcjonowaniem 
Orlika pochodziły wyłącznie z budżetu Gminy.25 

(dowód: akta kontroli, str. 262, 308-309, 333) 

Według pozycji możliwych do wyodrębnienia, wydatki bieżące Gminy Klembów 
na utrzymanie Orlika w latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych w jednostce) wyniosły łącznie 56,7 tys. zł. Dotyczyły one m.in. wydatków 

                                                      
22  Dotacja na podstawie umowy nr 1808/1248/ORL/EGK/2010 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych 

zawartej 25 października 2010 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Klembów.  
23  Dotacja na podstawie umowy nr 38-40/ES.SE.III/D/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem 

Mazowieckim a Gminą Klembów.  
24  Przyczyną opóźnienia było oczekiwanie na decyzję PINB w Wołominie w sprawie pozwolenia na użytkowanie. 
25  Na podstawie zarządzenia nr 0050.129.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 12/2011.  
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na oświetlenie obiektu (26,3 tys. zł), kosztów organizacji zawodów (10,7 tys. zł), 
ubezpieczenia budynku od ognia, zakupu sprzętu sportowego, armatury do naprawy 
wc, trzech zabiegów czesania murawy i uzupełniania granulatu (przeprowadzonych 
w 2013 r, 2014 r i 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 308-309, 339) 

W okresie objętym kontrolą nie udzielano zamówień publicznych na utrzymanie 
Orlika na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 319) 

Przez cały okres objęty kontrolą Gmina Klembów uczestniczyła w projekcie 
„Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” i zgodnie 
z postanowieniami tych projektów oraz umów o dofinansowanie zapewniała 
w swoim budżecie środki finansowe na wynagrodzenie animatorów Orlika, 
w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie przekazanej na ten cel ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Na lata 2013-2017 Gmina zaplanowała na ten cel łącznie 119 tys. zł, w tym Zespół 
Szkół na lata 2013-2016 zaplanował 96,8 tys. zł, a Urząd Gminy na 2017 r. 22,2 tys. 
zł.) Wydatkowano łącznie 92,2 tys. zł (do 26 lipca 2017 r.) W latach 2013-2016 
wynagrodzenie animatora (wypłacone przez Zespół Szkół) wynosiło 2,2 tys. zł brutto 
miesięcznie, a w 2017 r. (wypłacone przez Urząd Gminy) 2,3 tys. zł brutto 
miesięcznie.26 Wynagrodzenie było płatne w latach 2013-2015 przez dziewięć 
miesięcy roku, w 2016 r. przez dziesięć miesięcy27, zgodnie z okresem 
zatrudnienia28 oraz w kwotach określonych w umowach z animatorami. 

(dowód: akta kontroli, str. 308, 320) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli,29 wnosi o: 

1. Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego Orlika, zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 2 Prawa budowlanego. 

2. Konserwowanie i oznakowanie sprzętu gaśniczego, zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 
innych obiektów budowlanych i terenów. 

3. Bieżące i rzetelne prowadzenie książki obiektu budowlanego. 
4. Zwiększenie nadzoru nad administratorem kompleksu boisk sportowych Orlik 

2012. 

                                                      
26  Animatorzy zatrudnieni w latach 2013-2014 i 2016-2017 prowadzili własną działalność gospodarczą, w związku z czym 

na ich wynagrodzenie poniesiono wydatki w wysokości określonej w umowie. Animator zatrudniony w 2015 r. zawarł 
umowę jako osoba fizyczna, dlatego wydatki na jego wynagrodzenie objęły kwotę ujętą w umowie oraz dodatkowo składki 
na ZUS odprowadzane przez pracodawcę.  

27  W 2017 r. umowę z animatorem zawarto także na 10 miesięcy (od marca do grudnia).  
28  W latach 2013-2014 wynagrodzenie dotyczyło 80 godzin pracy miesięcznie, a w latach 2015-2017 - do 160 miesięcznie.  
29  Dz.U. z 2017 r. poz. 524 j.t.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 



 

12 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Warszawa, dnia ……….. września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 

Bogdan Gorzałkowski 

specjalista kontroli państwowej 
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