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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Paweł Krawczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/84/2017 
z dnia 8 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-100 Jabłonna (dalej: Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna od 3 grudnia 2014 r., w latach 2006-2014. 
Wójtem Gminy Jabłonna była Olga Muniak 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie w latach 2013-20172 
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Obiekty Orlika zostały wybudowane 
zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, poddawano je 
regularnym kontrolom okresowym, wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane3, ich stan techniczny oraz estetyka boisk były w stanie 
pozwalającym na ich dalsze, bezpieczne użytkowanie. Kompleks boisk sportowych 
Orlik był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i był udostępniany zarówno 
uczniom szkół, w ramach zajęć wychowania fizycznego i szkolnego klubu 
sportowego, jak również wszystkim zainteresowanym uprawianiem sportu, we 
wszystkie dni tygodnia. Właściwe użytkowanie obiektów Orlika umożliwiało 
zatrudnienie przez Gminę Jabłonna i Gminne Centrum Kultury i Sportu animatorów 
sportu prowadzących zajęcia sportowe w godzinach otwarcia obiektów. Gmina 
Jabłonna zabezpieczyła środki na wynagrodzenie animatorów Orlika oraz 
przekazywała Gminnemu Centrum Kultury i Sportu środki pozwalające na 
utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 na właściwym poziomie. 

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia zarządcy Orlika4 polegające na: 
nieegzekwowaniu od wykonawcy obiektu bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji, nieprowadzeniu przez okres półtora roku książki 
obiektu budowlanego, nierealizowaniu wszystkich zaleceń wynikających z kontroli 
stanu technicznego obiektu, a także występujące zabrudzenia i odrapania 
elementów elewacji i drzwi kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego 
świadczą o niewystarczającym nadzorze gminy Jabłonna nad zarządcą. 

  

                                                      
1 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 
2 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. do 21 lipca 2017 r. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. 
4 Zarząd nad Orlikiem sprawował Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” 

1.1. Na terenie Gminy Jabłonna znajduje się jeden obiekt sportowy typu „Orlik 
2012” (dalej: „Orlik”) z zapleczem modułowym, zlokalizowany przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (dalej: „GCKiS”), na ul. Modlińskiej 102 
w Jabłonnie. 

(dowód: akta kontroli, str. 86) 

1.2. W skład obiektu wchodzą: 

 boisko do piłki nożnej, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o wymiarach 30 
x 62 m (z polem do gry o wymiarach 26 x 56 m), z sześcioma masztami 
oświetleniowymi o wysokości 9,00 m (cztery narożne maszty z trzema 
reflektorami i dwa pośrodku boiska z dwoma reflektorami), 

 boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 
19,1 x 32,1 m (z polem do gry o wymiarach 15,1 x 28,1), z czterema 
masztami oświetleniowymi o wysokości 9,00 m, każdy z dwoma 
reflektorami, 

 zaplecze sanitarno-szatniowe w systemie kontenerowym – 5 kontenerów 
(cztery szatnie, dwa sanitariaty szatniowe, dwa sanitariaty ogólnodostępne, 
pokój trenera, magazyn) o powierzchni użytkowej 58,20 m² i powierzchni 
zabudowy 237,91 m²,  

 ciągi komunikacyjne o powierzchni 758,00 m². 
(dowód: akta kontroli, str. 86-100) 

1.3. Orlik zlokalizowany został bezpośrednio przy budynku GCKiS, w skład 
którego wchodzi m.in. pływalnia gminna. Kompleks posiada bezpieczne dojście 
i dojazd oraz miejsce do parkowania pojazdów. Przy ulicy znajduje się przystanek 
autobusowy. Działka o powierzchni 3 520 m² znajduje się na terenie uzbrojonym 
w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, a także odprowadzanie wód 
opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. Przed budową obiektów 
Orlika teren ten spełniał funkcję rekreacyjno-sportowe, z uwagi na zlokalizowane na 
nim uprzednio boisko o nawierzchni asfaltowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 87-90, 114-115 ) 

1.4. Orlik znajduje się w odległości ok. 150 m. od Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Orła Białego przy ul. Szkolnej 2/4. W „Regulaminie porządkowym 
korzystania z boisk sportowych ORLIK 2012” określono, że boiska są czynne 
w terminach: 

 planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00, 

 boiska dostępne dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00-22.00, 

 sobota godz. 12.00-22.00 (17-22 grupy zorganizowane), niedziela 14.00-
22.00 (tylko grupy zorganizowane). 

Liczba osób uprawiających sport na obiektach Orlika w latach 2010-2016 wzrastała. 
W okresie od kwietnia do listopada 2010 r. z boisk Orlika skorzystało 10 458 osób, 
w 2012 r. – 13 300 osób5, a w 2016 r. – ok. 15 tys. osób6.  

(dowód: akta kontroli, str. 5, 202) 

                                                      
5 Na podstawie sprawozdania z działalności GCKiS za 2010 r. i 2012 r.  
6 Według wyjaśnień Dyrektora GCKiS. 
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GCKiS realizowało na obiekcie Orlika zajęcia według corocznych planów 
treningowych, w których ujmowane były: lekcje wychowania fizycznego od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, rezerwy dla szkolnego klubu sportowego 
i klas sportowych w godz. 14.00-16.00. W godz. 16.00-22.00 obiekty Orlika 
dostępne były dla wcześniej zgłoszonych osób oraz lokalnych klubów sportowych, 
Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji. W soboty zajęcia odbywały się w godz. 12.00-
22.00, a w niedziele od 14.00 do 22.00. 

(dowód: akta kontroli , str. 5, 202-203 ) 

1.5. Protokół odbioru końcowego robót obejmujących budowę zespołu boisk 
sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym „Moje Boisko ORLIK 2012” 
został podpisany (przez inwestora, wykonawcę i inspektora nadzoru) 14 grudnia 
2009 r. Wartość wykonanych robót określono na 1 249,6 tys. zł, a jakość 
wykonanych robót na dobrą. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Legionowie 29 stycznia 2010 r. wydał pozwolenie na użytkowanie budynku 
zaplecza dla zespołu boisk7. Użytkowanie boisk nastąpiło natomiast na podstawie 
zgłoszenia wykonania robót8 do Starostwa Powiatowego w Legionowie przez Urząd 
Gminy Jabłonna - stosownie do art.30 ustawy Prawo budowlane.  

 (dowód: akta kontroli, str. 6-9 ) 

1.6. Zlokalizowany na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie 
obiekt spełnia wymogi określone w Programie „Moje Boisko – Orlik 2012”. Został 
zrealizowany zgodnie z zaadaptowanym typowym projektem Orlika.  

(dowód: akta kontroli, str. 86-100) 

1.7. W kontenerowym zapleczu sanitarno-szatniowym znajduje się pomieszczenie 
higienicznosanitarne o powierzchni 5,82 m², dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W skład 
wyposażenia sanitariatu wchodzi miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, 
umywalka dla osób niepełnosprawnych, zestawy uchwytów. Z uwagi na 
usytuowanie sanitariatu – bezpośrednio przy gruncie i brak wysokiego progu nie 
zachodzi potrzeba instalowania platformy dojazdowej. 

Zaplecze sanitarno-szatniowe spełnia warunki określone w § 86 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie9.  

(dowód: akta kontroli, str. 96-100 ) 

1.8. W umowie dotyczącej budowy boiska do piłki nożnej i boiska 
wielofunkcyjnego10 wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonania przedmiotu 
umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązał 
się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w terminie 7 dni od 
ich zgłoszenia. Zarówno Gmina jak i GCKiS nie korzystały z uprawnień 
wynikających z gwarancji, mimo, iż w okresowych przeglądach stanu technicznego 
obiektów wykazywane były usterki (opisane szczegółowo w pkt. 1.12 wystąpienia), 
które mogły być usunięte w ramach napraw gwarancyjnych. Dyrektor GCKiS 
wyjaśnił, że „eksploatacja Orlika w okresie gwarancyjnym i rękojmi przebiegała bez 
większych usterek, a co za tym idzie nie było konieczności wykonywania napraw. 
Dopiero w 7 roku użytkowania pojawiły się niewielkie usterki, tj. dwóch miejscach 
odspojenia wykładziny trawiastej od podłoża. Usterka ta będzie naprawiona jeszcze 
w tym sezonie letnim przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną w ogólnopolskim 
programie grantowym związanym z konserwacją i naprawami Orlików”. 

(dowód: akta kontroli  str. 38-45, 136, 251) 

                                                      
7 Decyzja nr 25/10. 
8 Z 27 lutego 2009 r. 
9 Dz.U z 2015 r., poz. 1422. 
10 Z 31 sierpnia 2009 r. Nr: IR 3422/27/2009. 
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NIK nie podziela stanowiska dyrektora GCKiS. Zdaniem Izby, powtarzające się 
w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu z lat 2013-2015 
zalecenia, dotyczące konieczności naprawy świetlików w budynku sanitarno-
szatniowym uzasadniały podjęcie działań w celu wyegzekwowania naprawy usterek 
w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Naprawa usterek w ramach 
gwarancji zwolniłaby GCKiS z konieczności wydatkowania własnych środków na 
naprawę, po upływie okresu gwarancji. 

1.9. Gmina Jabłonna nie zarządza obiektem Orlika. Zarządcą obiektu jest 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.  
Według wyjaśnień Wójta gminy, dokumentem, na podstawie którego Dyrektor 
zarządza GCKiS jest uchwała Rady Gminy z 8 grudnia 2004 r.11, w której ustalono 
szczegółowe warunki korzystania z obiektów gminnych, tj. basenu i boiska 
usytuowanego przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie, oddanych w trwały zarząd 
GCKiS z dniem 1 stycznia 2005 r. na czas nieokreślony. Zgodnie z § 3 tej uchwały 
środki finansowe na utrzymanie i  funkcjonowanie w/w obiektów sportowych mają 
być zapewniane w budżecie GCSiR. Z kolei zgodnie z § 4 zarządca ma prawo 
zabudowy, dobudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na 
nieruchomości oraz oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub 
użyczenie. Ponadto, zgodnie z postanowieniami statutu GCKiS nadanym przez 
Radę Gminy Jabłonna we wrześniu 2004 r. 12, Dyrektor odpowiada za stan mienia 
Centrum. 

Zdaniem NIK uchwała Rady Gminy z 8 grudnia 2004 r., nie może stanowić 
podstawy dla ustanowienia trwałego zarządu nad kompleksem Orlika, bowiem - 
stosownie do art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami13 właściwą formą ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 
jednostki organizacyjnej gminy jest decyzja. Ponadto, obiekt ten został wybudowany 
w okresie późniejszym, niż podjęto uchwałę. 

Odpowiadając na pytanie o sposób nadzoru nad obiektem Orlika, Zastępca Wójta 
wyjaśnił, że nadzór i kontrolę nad obiektem sprawuje Dyrektor GCKiS. Dyrektor 
GCKiS przedkłada Radzie Gminy półroczne i roczne sprawozdania rzeczowe 
i finansowe, w których wymieniana są rodzaje zajęć prowadzonych na Orliku, liczba 
osób korzystających z obiektu oraz wydatki związane z jego utrzymaniem. 

 (dowód: akta kontroli, str. 82-84, 135-139 ) 

1.10. W ramach oględzin kompleksu Orlik14 stwierdzono, że: 

 stan techniczny nawierzchni boiska do piłki nożnej nie stwarza zagrożenia 
dla zdrowia lub życia użytkowników i umożliwia jego użytkowanie; trawa 
syntetyczna wykazuje duże zużycie i deformacje (zadeptania) wynikające 
z intensywnego użytkowania; zastosowany granulat jest widoczny na całej 
powierzchni boiska, a w wyniku użytkowania lub intensywnych opadów jest 
wyrzucany i wypłukiwany poza ogrodzenie boiska, co powoduje 
konieczność stałego jego uzupełniania i negatywnie wpływa na estetykę 
bezpośredniego otoczenia boiska; prowadzone zabiegi pielęgnacyjne 
nawierzchni, m.in. jej tzw. czesanie na krótki czas nieznacznie poprawiają 
istniejący stan. 

 ogrodzenie o wysokości 4 m jest w stanie dobrym, przy czym na odcinkach 
za bramkami wykazuje odgięcia, co wymaga wyprostowania. 

 nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego jest w stanie dobrym, 
nakreślone linie są widoczne; występują wygniecenia i zadarcia w miejscach 

                                                      
11 Nr XXX/263/2004 r. W sprawie: szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazanych 
Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd. 
12 Uchwała Nr XXXVII/229/2004 z dnia 15 września 2004 r. 
13 Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm. 
14 Oględziny przeprowadzono 19 i 29 czerwca 2017 r., a ich wynik udokumentowano zdjęciami. 
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najczęściej wykonywanych rzutów do kosza. Ogrodzenie i estetyka boiska 
są w stanie dobrym. 

 pomieszczenia w kontenerowym zapleczu sanitarno-szatniowym 
utrzymywane są w czystości, ale na zewnątrz są zabrudzone, odrapane 
i pozamazywane (drzwi), co negatywnie wpływa na estetykę obiektu. 

Dyrektor GCKiS wyjaśnił, że „W związku z pojawiającymi się nieustannie na 
ścianach i drzwiach szatni napisach i rysunkach wykonywanych przez młodzież – 
planujemy zaprosić najzdolniejsze i najaktywniejsze osoby do wykonania grafitti 
w sposób zaplanowany i uzgodniony co do treści z administratorem ORLIKA. 
Społeczne grafitti chcemy wykonać w czasie drobnych prac remontowych jeszcze 
w tym roku”. 

(dowód: akta kontroli, str. 114-133, 149) 

Dyrektor GCKiS wyjaśnił, że w ramach prac pielęgnacyjnych obiektów Orlika 
wykonywane jest: 

 bieżące czesanie trawy i uzupełnianie granulatu – dwa razy w tygodniu 
własnym sprzętem, 

 czyszczenie granulatu i naprawy wykładziny oraz odwodnienia – dwa razy 
w roku, 

 usuwanie śmieci z boisk– codziennie oprócz sobót i niedziel, 

 mycie nawierzchni poliuretanowej – trzy lub cztery razy w roku własnym 
urządzeniem firmy KARCHER z użyciem środków myjących, 

 sprzątanie szatni oraz WC przez delegowanego pracownika – dwa razy 
w tygodniu, 

 bieżące naprawy siatki i zabrudzeń po inspekcji delegowanego pracownika, 
minimum dwa razy w miesiącu. 

Środki z budżetu Gminy przekazywane w ramach dotacji dla GCKiS, zdaniem 
Głównej Księgowej GCKiS, zapewniały prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie 
Orlika. Zastępca Wójta wyjaśnił, że Dyrektor GCKiS nie występował o dodatkowe 
środki na utrzymanie boisk. 

Dyrektor GCKiS w kwietniu 2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie usług 
konserwacji boisk ze sztucznej trawy oferowany przez Fundację Promocji Gmin 
Polskich. Proponowana wartość usługi wynosiła 1,9 tys. zł, z czego dofinansowanie 
ze środków fundacji 0,9 tys. zł. Wniosek został zakwalifikowany przez fundację do 
realizacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 134, 146) 

1.11. Zobowiązania Gminy Jabłonna wynikające z umowy o dofinansowanie ze 
środków MSiT realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, dotyczące użytkowania 
oddanego do użytku obiektu, zawarte w § 13 umowy z dnia 27 października 
2009 r.15 były realizowane. Obiekty Orlika były dostępne zarówno dla uczniów szkół 
jak i wszystkich chętnych, przy czym bezpłatne korzystanie z boisk kompleksu 
zostało ograniczone do mieszkańców Gminy Jabłonna16. Obiekty Orlika 
wykorzystywane są wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, a ich stan techniczny 
umożliwia ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem bez zagrożenia zdrowia 
i życia użytkowników. Zajęcia na Orliku są prowadzone i koordynowane przez 
trenera – animatora sportu17. 

(dowód: akta kontroli, str. 5, 10-15, 49-81 ) 

                                                      
15 Nr 2166/1790/)RL/MŁ/09 
16 Pkt 13 Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Jabłonnie. 
17 Szczegółowe warunki zatrudnienia animatora sportu opisane są w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 
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1.12. W okresie użytkowania obiekty Orlika podlegały okresowej kontroli w zakresie 
wskazanym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne) oraz 
kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego 
oraz jego estetyki, tj. w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 tej ustawy 
(przeglądy pięcioletnie). Protokoły z przeglądów sporządzane były odrębnie dla 
każdego obiektu, tj. boiska do piłki nożnej (wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), 
boiska do piłki koszykowej i siatkówki oraz budynków zaplecza (pokój trenera, 
magazyn, szatnia, toaleta). W latach 2013-2016 przeprowadzone zostały wszystkie 
wymagane kontrole i przeglądy okresowe obiektów Orlika. 

W protokole kontroli przeprowadzonej 4 lipca 2013 r. potwierdzono zrealizowanie 
zalecenia z kontroli pięcioletniej (przeprowadzonej w 2011 r.). Stan techniczny 
nawierzchni boiska do piłki nożnej, ze względu na liniowe odklejanie maty, oceniony 
został na zadawalający, a stan techniczny boiska do piłki koszykowej i siatkówki 
jako dobry. W przypadku obu boisk zalecona została konserwacja. Stan techniczny 
zaplecza oceniono na dobry, pozwalający na dalsze bezpieczne użytkowanie, 
z zaleceniem naprawy bieżącej świetlików w szatniach 2 i 4.  

W protokole kontroli przeprowadzonej 7 listopada 2014 r. stan techniczny boisk 
oceniono na dobry, potwierdzono realizację wniosków z poprzedniej kontroli 
i zalecono bieżącą konserwację. W przypadku budynków zaplecza odnotowano brak 
realizacji wniosku z poprzedniej kontroli dotyczącego naprawy świetlików 
w szatniach 2 i 4 i ponownie zalecono ich naprawę. 

W protokole kontroli przeprowadzonej 16 listopada 2015 r. stan techniczny boisk 
oceniono na dobry, zużycie i uszkodzenia w normie. We wnioskach końcowych 
stwierdzono, że obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, co pozwala na 
ich dalsze bezpieczne użytkowanie. Nie sformułowano zaleceń. W przypadku 
budynków zaplecza ponownie stwierdzono brak realizacji zalecenia dotyczącego 
naprawy świetlików w szatniach 2 i 4. 

W listopadzie 2016 r. została przeprowadzona zarówno roczna jak i pięcioletnia 
kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów Orlika. 
W przypadku boisk powtórzone zostały wnioski końcowe z kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r., a zalecenia dotyczyły malowania słupków piłkochwytów i bieżącej 
konserwacji nawierzchni i ogrodzenia. Ponownie odnotowano brak realizacji 
zalecenia dotyczącego naprawy świetlików w szatniach 2 i 4. Zalecono 
zaplanowanie wymiany oszklenia świetlików dachowych, miejscowej wymiany 
blachy trapezowej i kostki brukowej.  

Dyrektor GCKiS wyjaśnił, m.in., że zalecenie naprawy świetlika po przeglądzie 
technicznym nie zostało zrealizowane, ponieważ rodzaj i charakter uszkodzeń nie 
uniemożliwia dalszej eksploatacji obiektu. Użytkowanie świetlika uszkodzonego nie 
powoduje przeciekania wód deszczowych do wnętrza szatni i nie wpływa 
bezpośrednio na jego eksploatację. Zamiarem administratora obiektu jest 
przebudowanie istniejącego świetlika w kierunku poprawy jego funkcjonalności, co 
zostało zaplanowane na jesień roku 2017- a więc po intensywnym sezonie letnim. 
W IV kwartale 2017 roku zostaną wykonane  drobne prace naprawcze w postaci 
wymiany połaci blachy falistej, naprawy i wyrównania kostki brukowej oraz 
odświeżenia estetycznego pomieszczeń na zewnątrz. W sierpniu 2017 roku 
administrator wystąpi do Rady Gminy o dodatkowe fundusze na wykonanie 
wymaganych prac . 

(dowód: akta kontroli, str. 49-81, 149) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Centrum, bowiem 
zarządca obiektu jest zobowiązany do bieżącej realizacji zaleceń wynikających 
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z przeglądów, nawet w sytuacji, gdy w jego ocenie, nie wpływa to na bieżącą 
eksploatację obiektu. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że zalecenia 
dotyczące konieczności naprawy świetlików pojawiały się w kolejnych protokołach 
z przeglądów stanu technicznego obiektu od 2013 r., a tym samym nie zostały 
zrealizowane przez kolejne cztery lata. 

1.13. Urząd Gminy Jabłonna przekazał w sierpniu 2010 r. GCKiS w Jabłonnie 
dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą oraz dokumenty dotyczące 
wielofunkcyjnego boiska sportowego i boiska do gry w piłkę nożną oraz zaplecza 
boisk ORLIK 2012. Wykaz przekazanych dokumentów nie obejmował książki 
obiektu budowlanego. Stosownie do art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego przekazane 
przez Urząd Gminy dokumenty są przechowywane w GCKiS. 

(dowód: akta kontroli, str. 112-113 ) 

1.14. Książka obiektu budowlanego – Boisko sportowe typu „ORLIK 2012” 
z zapleczem modułowym, została założona 16 sierpnia 2011 r., pomimo, że 
powinno to nastąpić jeszcze w styczniu 2010 r. Od dnia założenia książka obiektu 
była prowadzona na bieżąco oraz zawierała wszystkie wymagane wpisy.  

Zastępca Wójta nie potrafił wyjaśnić powodu założenia książki obiektu 
z opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli, str. 106-111, 135)  

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

W okresie objętym kontrolą gmina Jabłonna w niewystarczającym zakresie 
sprawowała nadzór18 na nad Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 
bowiem: 

 nie egzekwowano od wykonawcy obiektu bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji  

 książka obiektu budowlanego ORLIK 2012 nie była prowadzona przez półtora 
roku od jego oddania do użytku, podczas gdy zgodnie z § 2 rozporządzenia z 3 
lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego19, książka powinna być 
założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania,  

 nie były realizowane wszystkie zalecenia wynikające z kontroli stanu 
technicznego obiektu, 

 elementy elewacji kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego były 
zabrudzone, odrapane i pozamazywane (drzwi), co negatywnie wpływa na 
estetykę obiektu. 

Uwagi NIK dotyczą formy przekazania obiektu Orlika w trwały zarząd Dyrektorowi 
GCKiS. W ocenie NIK prawidłową formą wynikającą z art. 45 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami powinna być decyzja wójta gminy. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie kompleksu boisk sportowych 
Orlik 2012. Obiekty Orlika zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, były poddawane regularnym kontrolom okresowym, 
wynikającym z przepisów Prawa budowlanego, a ich stan techniczny i estetyka 
pozostawały na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik był 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem.  

Jednocześnie stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia Zarządcy polegające na: 
nieegzekwowaniu od wykonawcy obiektu bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

                                                      
18Mający na celu zapewnienie  prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji (budowy kompleksu boisk 
sportowych Orlik 2012) ze środków budżetowych zawartej w 2009 r. między gminą Jabłonna, a Ministerstwem Sportu 
i Turystyki, m.in. w zakresie utrzymywania obiektu na właściwym poziomie technicznym. 
19 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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stwierdzonych w okresie gwarancji, nieprowadzeniu przez okres półtora roku książki 
obiektu budowlanego, nierealizowaniu wszystkich zaleceń wynikających z kontroli 
stanu technicznego obiektu, a także występujące zabrudzenia i odrapania 
elementów elewacji kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego i drzwi 
świadczą o niewystarczającym nadzorze gminy Jabłonna nad Zarządcą. 

2. Zatrudnianie trenerów (animatorów) organizujących zajęcia sportowe na 
obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

2.1. W okresie objętym kontrolą animatorzy sportu na Orliku byli zatrudniani przez 
GCKiS, Gminę i Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. W latach 2010-2017 zajęcia 
na Orliku prowadzili animatorzy zatrudnieni przez GCKiS20. Od 2015 r. dodatkowo 
(poza instruktorem zatrudnionym przez GCKiS) zajęcia prowadził animator 
zatrudniony przez Gminę. 

Zatrudniony przez GCKiS instruktor-animator sportu, prowadził na Orliku w okresie 
od marca do grudnia 2015 r., w wymiarze 80 godzin miesięcznie zajęcia, do których 
zobowiązał się na podstawie umowy powierzenia wykonywania zadań animatora 
zawartej z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej – Operatora projektu „Animator Moje 
Boisko – Orlik 2012”. 

(dowód: akta kontroli, str.202-252)  
2.2. Osoby zatrudnione przez Gminę i GCKiS, jako animatorzy sportu na obiekcie 
Orlik w latach 2013-2017 składały oświadczenia, że mają odpowiednie 
przygotowanie pozwalające na realizację powierzonych zadań w sposób 
kompetentny i były wcześniej zatrudniane do prowadzenia zajęć rekreacyjno- 
sportowych. Zatrudniany przez GCKiS animator posiadał dyplom ukończenia AWF 
oraz uprawnienia instruktora sportu w trzech dziedzinach. W zawieranych przez 
GCKiS z animatorami umowach o pracę i zlecenia określany był ich szczegółowy 
zakres lub odwołanie do „wykonywania funkcji animatora Orlika zgodnie z zasadami 
określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla tego typu obiektów. Z kolei w 
umowach zawieranych przez Gminę wskazywano, że do zadań animatora należy 
m.in21: animowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób aktywny 
w godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy, prowadzenie zajęć sportowych z 
różnych dyscyplin sportu, nauka i doskonalenie umiejętności gry w poszczególnych 
dyscyplinach, organizacja gier i zabaw ruchowych ogólnorozwojowych, organizacja 
turniejów oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, aktywizacja sportowa 
wszystkich mieszkańców gminy Jabłonna. 

(dowód: akta kontroli, str.202-252) 

2.3.  Wynagrodzenie animatorów kształtowało się w granicach od 2 do 3 tys. zł  
brutto miesięcznie, 30 zł brutto za godzinę, a w przypadku zatrudnienia przez 
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej – 1000 zł brutto za 80 godzin zajęć 
miesięcznie, tj, 12,5 zł brutto za godzinę zajęć.  

(dowód: akta kontroli, str. 168-183)  

2.4. Animatorzy, instruktorzy sportu zatrudnieni na obiektach Orlika przez GCKiS 
nie byli zobowiązani do składania sprawozdań ze swojej działalności. Na bieżąco 
sporządzali natomiast dokumentację prowadzonych zajęć w formie dzienników 
i rejestru użytkowników. Miesięczne sprawozdanie z realizacji zadań składał 
natomiast animator wynagradzany ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. 

                                                      
20 Forma i stan zatrudnienia osób realizujących zajęcia  sportowo-rekreacyjne na Orliku w latach 2013-2017 (do czasu 
zakończenia kontroli) ulegały zmianom. GCKiS zatrudniało: w 2013 r. instruktora, na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¾ 
etatu oraz instruktora na podstawie umowy zlecenia i zawartej z podmiotem gospodarczym wg stawki godzinowej; w 2014 r. 
instruktora-animatora, na podstawie umowy zlecenia; w 2015 r. instruktora, na podstawie umowy o pracę na pełny etat (do 
końca 2016 r.) oraz jako animatora, na podstawie umowy zlecenia; od 15 marca 2017 r. do końca 2017 r. zawarto umowę 
o pracę w wymiarze ¾ etatu z animatorem sportu. 
21 Zadania animatora zatrudnionego w trakcie trwania kontroli, od dnia 22 stycznia 2017 r. na umowę zlecenie.  
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Również animatorzy zatrudnieni przez Gminę byli zobowiązani do przedstawiania 
comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych zajęć, ze wskazaniem godzin 
i dni pracy, szacunkowej liczby uczestników zajęć oraz opisem przeprowadzonych 
zajęć. Główną formą aktywności prowadzonej na Orliku była organizacja 
zajęć/treningów piłki nożnej. Np. animator, którego wynagrodzenie było 
współfinansowane ze środków FRKF, zorganizował i prowadził szkółkę piłki nożnej 
na Orliku, w której uczestniczyło ponad 100 dzieci, turnieje piłki nożnej ligi 
powiatowej (dwa razy w miesiącu) oraz coroczny turniej Mazovia Cup. 

(dowód: akta kontroli, str.150, 184-201)  

2.5. Animatorzy prowadzili zajęcia w podziale na różne grupy wiekowe 
uczestników. W ramach propagowania aktywności sportowej wśród mieszkańców 
gminy oraz zajęć prowadzonych na Orliku przy ogrodzeniach boisk sportowych 
zlokalizowane są ławki dla widzów. W bezpośredniej bliskości obiektu, na terenie 
GCKiS znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz stoły po gry w ping-ponga. 
Informacje o imprezach sportowych i zajęciach prowadzonych na Orliku znajdują się 
na stronach internetowych gminy oraz są publikowane w prasie lokalnej i broszurach 
promocyjnych. 

(dowód: akta kontroli, str.114-133, 253-255)  

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

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) Gmina Jabłonna 
zatrudniała wykwalifikowanych animatorów Orlików. Zajęcia prowadzone przez 
animatorów skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zatrudnienie 
animatorów w różnych przedziałach czasowych – pomiędzy godziną 8, a 22, 
również a soboty i niedziele wpływało na dostępność obiektu dla osób 
zainteresowanych uprawianiem sportu.  

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” 

3.1. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 został wybudowany w 2009 r. Łączne 
wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1 359,8 tys. zł i w całości zostały dokonane 
w 2009 r. Koszt realizacji inwestycji został sfinansowany ze środków własnych 
gminy w kwocie 693,8 tys. zł, dotacji celowej z budżetu państwa (MSiT) w kwocie 
333,0 tys. zł oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333,0 
tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 47-48)  

3.2. W budżecie Gminy Jabłonna nie były wydzielone planowane wydatki na 
utrzymanie Orlika. Wydatki Gminy na ten cel zawierały się w ogólnej kwocie dotacji 
przekazywanej Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. W całym okresie 
objętym kontrolą wydatki na utrzymanie Orlika pokrywane były z budżetu Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Środki na utrzymanie Orlika, od momentu oddania go do 
użytkowania w 2010 r., były ujmowane w ramach środków GCKiS jednak nie były 
wydzielane w odrębnych pozycjach planu.  

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie Orlika wyniosły w latach 2009-
2017 (I połowa): 95,6 tys. zł., a w okresie objętym kontrolą: 49,0 tys. zł. Najwyższe 
wydatki poniesione zostały w 2013 r. – 17,3 tys. zł, a następnie spadły do 7,8 tys. zł 
w 2016 r. 22 

(dowód: akta kontroli, str. 47-48, 135-136, 144)  

                                                      
22 Na podstawie zestawień sporządzonych przez Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów UG Jabłonna. 
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3.3. Gmina terminowo wywiązała się z obowiązku przedstawienia Ministrowi 
Sportu i Turystyki rozliczenia pod względem merytorycznym, rzeczowym 
i finansowym wykonania inwestycji w zakresie objętym umową o dofinansowanie. 
W piśmie z 12 lutego 2010 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało Wójta 
Gminy Jabłonna o przyjęciu rozliczenia części finansowej na kwotę 333,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-8, 85 )  

3.4. W okresie objętym kontrolą nie udzielano zamówień publicznych na 
utrzymanie Orlika na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza 
bieżącymi, drobnymi naprawami ogrodzenia, malowaniem słupków i dosypywaniem 
granulatu, co było wykonywane we własnym zakresie, nie zachodziła potrzeba 
zlecania robót firmom zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli, str. 256) 

3.5. W okresie objętym kontrolą zapewnione zostały środki na bieżące 
zatrudnienie animatorów. W latach 2010-2017 środki te pochodziły z budżetu 
GCKiS, a w latach 2015-2017 również z budżetu Gminy.  

Wydatki GCKiS w latach 2010-2016 wyniosły odpowiednio: 50,0 tys. zł, 73,3 tys. zł, 
69,2 tys. zł, 61,3 tys. zł, 54,5 tys. zł, 35,6 tys. zł, i 42,1 tys. zł.(łącznie 386,0 tys. zł). 
Natomiast wydatki na ten cel poniesione przez Gminę w latach 2015-2016 wyniosły 
odpowiednio: 22,5 tys. zł oraz 30,8 tys. zł (łącznie 53,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 47-48) 
3.6. Analiza dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń dla animatorów 
w miesiącu maju lat 2013-2017 wykazała, że wypłaty były realizowane zgodnie 
z warunkami zawartych umów. W przypadku umów zlecenia należności były 
wypłacane animatorom na podstawie składanych przez nich rachunków, 
a wynikająca z umowy kwota brutto była pomniejszana o wymagane składki. 
Podstawą wypłaty dla osób prowadzących działalność gospodarczą były 
przedkładane faktury, a zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – listy płac. 

(dowód: akta kontroli , str. 202-252) 

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

Gmina prawidłowo i terminowo rozliczyła się ze środków dotacji otrzymanej 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektów Orlika, a także zabezpieczyła 
środki na utrzymanie Orlików oraz na wynagrodzenia dla animatorów w całym 
okresie objętym kontrolą. Zarówno Gmina jak i GCKiS prawidłowo, tj. w kwotach 
wynikających z zawartych umów, wypłacały należne wynagrodzenia animatorom. 

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 Kontroli23, wnosi o zwiększenie nadzoru nad zarządcą 
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. 

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 

                                                      
23 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.. 
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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 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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                         2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 

Paweł Krawczak 
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