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Realizacja Programu Budowy Małych Przyszkolnych
Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek”
Lata 2015–2018

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, kwiecień 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK.
 Jej inspirację stanowiły publikowane w mediach informacje
o autorskiej koncepcji budowy małych przyszkolnych krytych pływalni
realizowanej przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego
we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki.
 Najwyższa Izba Kontroli nie realizowała dotychczas kontroli, której
przedmiotem były zagadnienia związane z realizacją Programu
„Dolnośląski Delfinek”.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Lokalizacja planowanych i wybudowanych
pływalni w ramach Programu
„Dolnośląski Delfinek”

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie
danych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

03 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Pływalnia projektowana w ramach Programu
„Dolnośląski Delfinek” w porównaniu
do standardowego przyszkolnego basenu

Źródło: Opracowanie własne NIK.

04 Co kontrolowaliśmy?
Czy Program „Dolnośląski Delfinek został prawidłowo przygotowany
i zrealizowany oraz czy przyniósł zakładane efekty?
W szczególności:
 Czy Program „Dolnośląski Delfinek” był prawidłowo przygotowany,
wdrożony i realizowany?
 Czy przygotowanie i realizację inwestycji oraz jej wdrożenie
do użytkowania przeprowadzono prawidłowo?
 Czy osiągnięto zamierzone efekty Programu „Dolnośląski Delfinek”?

05 Kogo kontrolowaliśmy?
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
 Urząd Miejski w Głuszycy
 Urząd Miejski w Strzegomiu
 Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
 Urząd Miasta i Gminy w Górze
Dobór podmiotów do kontroli był celowy. Objął współtwórcę
i współfinansującego Program Budowy Małych Przyszkolnych Krytych
Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” oraz jednostki realizujące zadania
ujęte w pierwszej edycji tego programu.
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Stwierdzony stan – przygotowanie, wdrożenie i realizacja

pilotażowego Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych
Pływalni „Dolnośląski Delfinek”

Samorząd województwa dolnośląskiego:
 tworząc w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek” model obiektu
pływalni kierował się przede wszystkim względami ekonomicznymi,
nie badając w tym zakresie potrzeb społecznych. Opracowana na jego
zlecenie w 2015 r. Analiza funkcjonalno-użytkowa już w trakcie realizacji
I edycji Programu okazała się nieaktualna, a jej wytyczne nie były w pełni
uwzględniane przez beneficjentów Programu na etapie realizacji
inwestycji;
 zadbał o dofinansowanie budowy pływalni z budżetu państwa zawierając
w tej sprawie porozumienie z Ministrem Sportu i Turystyki, postarał się
także o wsparcie dydaktyczne podejmując współpracę z Akademią
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w celu przeprowadzenia szkolenia
instruktorów pływania adresowanego do nauczycieli zamierzających
prowadzić zajęcia na pływalni „Dolnośląski Delfinek”.
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Stwierdzony stan – dostępne źródła finansowania pływalni
wybudowanych w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Stwierdzony stan – przygotowanie, wdrożenie i realizacja

pilotażowego Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych
Pływalni „Dolnośląski Delfinek”

Samorząd województwa dolnośląskiego:
 właściwie przeprowadził nabór do Programu „Dolnośląski Delfinek”
i udzielił finansowego wsparcia pięciu gminom, na terenie których nie
było do tej pory krytych pływalni (w wysokości 25% prognozowanych
kosztów budowy);
 nie stworzył jednak systemu wsparcia beneficjentów w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego;
 nie przeprowadził żadnej kontroli wykorzystania dotacji udzielonych
na realizację Programu „Dolnośląski Delfinek”, a nadzór sprawowany nad
jego przebiegiem nie był skuteczny.
Z punktu widzenia celów podstawowych Programu „Dolnośląski Delfinek”
jego I edycja przyniosła pozytywne efekty. Niemniej żadna z inwestycji nie
zakończyła się w terminie zakładanym przez twórców Programu, tj. do końca
listopada 2017 r. Pierwsza pływalnia została oddana do użytkowania w marcu,
a ostatnia w październiku 2018 r.
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Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych
pływalni, realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

 Przed przystąpieniem do Programu „Dolnośląski Delfinek” cztery
z pięciu skontrolowanych gmin podejmowały działania na rzecz nauki
pływania uczniów swoich szkół. Za budową krytych pływalni
przemawiały również potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.
 Składając rzetelne dokumenty aplikacyjne pięć gmin skorzystało
z dofinansowania zaproponowanego przez samorząd województwa
dolnośląskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki.
 Biorąc udział w tym samym Programie skontrolowane gminy w różny
sposób wybierały wykonawców dokumentacji projektowej
(z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych lub
w oparciu o procedury wewnętrzne), oraz decydowały się na mniej lub
bardziej rozbudowane zaplecze rekreacyjne pływalni, czego wynikiem
były m.in. różnice w cenie ich projektów.
 We wszystkich gminach wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej popełniali błędy, których koszty poniosły te gminy.
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Stwierdzony stan – koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej pływalni wybudowanych w ramach
Programu „Dolnośląski Delfinek”

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

11 Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych
pływalni, realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

 Żadna z czterech gmin, które do czasu zakończenia kontroli NIK
przekazały pływalnie do użytkowania mieszkańcom, nie oszacowała
z należytą starannością wartości tego zadania inwestycyjnego,
do czego zobowiązywały przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
 We wszystkich skontrolowanych gminach przy wyborze wykonawców
robót budowlanych (w trybie przetargu nieograniczonego) stwierdzono
nieprawidłowości, które miały jednakże charakter formalny
i nie wpływały na dokonany wybór.

Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych
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pływalni, realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

 W trzech gminach stwierdzono brak w umowach o roboty budowlane
wszystkich klauzul wymaganych przepisami ustawy - Prawo zamówień
publicznych, a jedna gmina nie wyegzekwowała od wykonawcy robót
budowlanych wniesienia wymaganego zabezpieczenia, co dotyczyło
inwestycji, której realizacja wydłużyła się w czasie.
 Problemy z wykonawcami robót budowlanych w trzech
skontrolowanych jednostkach doprowadziły do ich zmiany, przy czym
w jednym przypadku (gdzie kontynuacji budowy podjął się
podwykonawca) NIK uznała takie działanie za nielegalne.


Ze względu na niewywiązanie się wykonawców ze swoich zobowiązań
dwie gminy odstąpiły od umów na roboty budowlane, czego skutkiem
były przerwy w realizacji inwestycji.
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Stwierdzony stan – rozpoczęcie użytkowania pływalni

wybudowanych w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – koszty nadzoru inwestorskiego budowy
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pływalni w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.



Kontrolę zgodności realizacji budowy pływalni z projektem (nadzór inwestorski)
gminy biorące udział w Programie „Dolnośląski Delfinek” zlecały na ogół
firmom zewnętrznym. Poniesione z tego tytułu koszty były znacząco mniejsze
w gminach, w których pływalnię budował pojedynczy wykonawca.

15

Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych
pływalni, realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

 Koszt budowy żadnej z pływalni powstałych w ramach Programu
„Dolnośląski Delfinek” nie utrzymał się w prognozowanej przez samorząd
województwa dolnośląskiego granicy 5 mln zł,
co wynikało m.in. z zainstalowania dodatkowego wyposażenia
w ich części komercyjnej. Doposażono bowiem pływalnię:
– w Chocianowie w dwie sauny i pomieszczenie ze zbiornikiem
schładzającym,
– w Głuszycy w saunę z natryskiem, brodzik dla dzieci oraz wannę typu
jacuzzi,
– w Twardogórze w zespół saunowy i dodatkowe miejsca hotelowe,
– w Górze w dwutorową kręgielnię z zapleczem sanitarno–szatniowym
(przeznaczonym również dla basenu),
– w Strzegomiu w wannę typu jacuzzi, brodzik dla dzieci i saunarium
(trzy sauny, zbiornik schładzający, zaplecze sanitarne).
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Stwierdzony stan – ogółem koszty budowy pływalni w ramach

Programu „Dolnośląski Delfinek”

w mln zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

17 Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych pływalni,
realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

Gminy z reguły przestrzegały warunków umów o dofinansowanie zawartych
z samorządem województwa dolnośląskiego oraz Ministrem Sportu
i Turystyki. I tak:
 cztery zakończone inwestycje mieściły się w minimalnym zakresie
rzeczowym określonym w umowach dotacyjnych, niemniej trzy
z nich nie były w pełni zgodne z wytycznymi samorządu województwa
dolnośląskiego;
 trzy z pięciu skontrolowanych gmin z opóźnieniem wywiązywały się
z obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących budowę
pływalni;
 tylko w dwóch przypadkach zrealizowane zostało założenie dotyczące
zarządzania pływalnią przez kadrę kierowniczą sąsiadującej z nią szkoły,
a tylko w jednym przypadku regulamin korzystania z obiektu został
wprowadzony w sposób właściwy dla obowiązującego prawa miejscowego.
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Stwierdzony stan – przygotowanie gmin do budowy krytych
pływalni, realizacja inwestycji i jej wdrożenie do użytkowania

 Gminy skorzystały z możliwości wyszkolenia instruktorów pływania
finansowanego po połowie z samorządem województwa dolnośląskiego
(kwalifikacje zdobyło 61 osób).


Dwie gminy nierzetelnie rozliczyły dotacje otrzymane na ten cel z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z czego jedna gmina
delegowała na szkolenie:
– nauczyciela, który posiadał już uprawnienia instruktora pływania
(osoba ta nie brała udziału w szkoleniu, niemniej pokryto koszty
jej uczestnictwa w wysokości 1,0 tys. zł, co NIK uznała za działanie
niegospodarne),
– czterech pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy
nie byli nauczycielami i nie mogli w przyszłości prowadzić zajęć
dydaktycznych na basenie z dziećmi i młodzieżą.

19

Stwierdzony stan – efekty realizacji inwestycji budowy

krytej pływalni

 Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji Programu „Dolnośląski
Delfinek”, kontrolą NIK objęto dotychczasową, dość krótką działalność
czterech nowo wybudowanych pływalni (trwającą od dwóch tygodni
do prawie sześciu miesięcy). Jednak już po tym okresie można było
stwierdzić, że cel podstawowy Programu „Dolnośląski Delfinek” został
osiągnięty.
 Małe przyszkolne kryte pływalnie były wykorzystywane przede wszystkim
do nauki pływania uczniów, a tego rodzaju zajęcia prowadzili wyszkoleni
na koszt gmin i samorządu województwa dolnośląskiego instruktorzy
pływania (nauczyciele), przy czym jedna z gmin, niezgodnie z wytycznymi
do Programu „Dolnośląski Delfinek”, udostępniała szkołom pływalnię
odpłatnie (najem).
 W gminach realizujących Program „Dolnośląski Delfinek” zwielokrotniła się
liczba uczniów objętych nauką pływania. Poza godzinami pracy szkół
pływalnie, w ramach działalności komercyjnej, były wykorzystywane
przez lokalne społeczności.
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Stwierdzony stan – liczba uczniów objętych przez GMINY
nauką pływania przed i po wybudowaniu pływalni w ramach
Programu „Dolnośląski Delfinek”

Do zakończenia kontroli NIK rozpoczęto
użytkowanie czterech z pięciu
wybudowanych w I edycji „Delfinków”.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – efekty realizacji inwestycji budowy

krytej pływalni

Analiza dotychczasowych wyników finansowych czterech oddanych
do użytkowania pływalni wskazuje, że w trzech gminach:
 nie osiągnięto prognozowanych przez samorząd województwa
dolnośląskiego przychodów z tytułu udostępniania tych obiektów,
a w czwartej, gdzie przychody z tytułu prowadzenia pływalni były
nieznacznie wyższe od zakładanych, ich źródło niemal w połowie stanowiły
opłaty pobierane od szkół, co było niezgodne z założeniami Programu
„Dolnośląski Delfinek”;
 koszty utrzymania pływalni znacznie przewyższały prognozę samorządu
województwa dolnośląskiego.
Ze względu na formułowaną przed naborem do Programu „Dolnośląski
Delfinek” przez samorząd województwa dolnośląskiego tezę, że wybudowane
w ramach tego Programu pływalnie będą tanie w utrzymaniu powyższe
ustalenia należy uznać za niepokojące.

22 Ocena ogólna (1)
Program „Dolnośląski Delfinek” stanowi dobry przykład możliwości
wynikających z partnerstwa publiczno-publicznego. Jego pilotażowa,
I edycja przyniosła podstawowy zakładany efekt w postaci wybudowania
w pięciu dolnośląskich miejscowościach krytych pływalni,
wykorzystywanych głównie do nauki pływania dzieci i młodzieży.
Realizacja tej edycji „Programu” nie przebiegała jednak zgodnie
z przyjętymi założeniami, a pływalnie nie są tak tanie w utrzymaniu, jak
prognozowano. Program zakończył się z prawie rocznym opóźnieniem,
a każdy z jego pięciu beneficjentów przeznaczył na wybudowanie pływalni
co najmniej 30% więcej środków niż przewidywano.
Samorząd województwa nie zaktualizował, opracowanych w 2015 r.,
założeń programowych dotyczących kosztów utrzymania i budowy
pływalni, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie udzielał
gminom dostatecznego wsparcia merytorycznego, a nadzór z jego strony
nad realizacją Programu okazał się nieskuteczny.

23 Ocena ogólna (2)
Samorząd województwa dolnośląskiego zabezpieczył na dofinansowanie
realizacji Programu „Dolnośląski Delfinek” środki finansowe w łącznej
wysokości 6,25 mln zł, które zostały prawidłowo rozdysponowane
w formie dotacji celowych udzielonych na podstawie uprzednio
przyjętych kryteriów. Niemniej dwóch z pięciu beneficjentów takiej
dotacji rozliczyło ją nierzetelnie.
Większość gmin realizujących Program „Dolnośląski Delfinek” zetknęła się
z wykonawcami, którzy nienależycie wywiązywali się z zawartych umów,
co skutkowało wzrostem kosztów budowy oraz wydłużeniem terminów
realizacji inwestycji. Wystąpiły też liczne przypadki nieprzestrzegania
przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.
Wybudowanie pięciu przyszkolnych krytych pływalni pozwoliło osiągnąć
główne założenie funkcjonalno-użytkowe Programu, tj. umożliwiło
masową i powszechną naukę pływania dzieciom i młodzieży szkolnej
oraz udostępniło lokalnej społeczności dodatkowe obiekty rekreacyjne.

24 Wnioski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wyniki kontroli stanowią podstawę do wnioskowania o sprawną realizację
Programu „Dolnośląski Delfinek”, w szczególności poprzez:
 przeprowadzenie analizy szans i zagrożeń realizacji Programu „Dolnośląski
Delfinek”, które powinny mieć wpływ na rekomendację kontynuacji
Programu,
 zapewnienie samorządom biorącym udział w Programie systemowego,
merytorycznego wsparcia na etapie przygotowania przedsięwzięcia
i w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 aktualizację Analizy funkcjonalno-użytkowej i jednoznaczne określenie
mocy wiążącej tego dokumentu w zawieranych z jednostkami samorządu
terytorialnego umowach o udzielenie dotacji na budowę pływalni,
 wzmocnienie nadzoru sprawowanego nad realizacją zadań dotowanych
w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”.
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Wnioski – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

oraz gmin województwa dolnośląskiego

 Poprawa rentowności funkcjonowania wybudowanych pływalni poprzez
zapewnienie optymalnego wykorzystania tych obiektów.

26 Działania po kontroli

6 wystąpień
pokontrolnych

31 wniosków
pokontrolnych

28 wnioski
zrealizowane,
3 w trakcie realizacji

(stan na dzień 2 kwietnia 2019 r.)

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości odnotowano finansowe rezultaty
kontroli w postaci:
– finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości
w kwocie 1 294,8 tys. zł,
– korzyści finansowych w kwocie 45,3 tys. zł.
Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK przygotowano trzy zawiadomienia
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.

Zdjęcie ze slajdu tytułowego
w wersji czarno-białej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

