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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 2 (Urząd lub UMT) 

  

Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa od 2 grudnia 2014 r. (Prezydent). 
(akta kontroli str. 2-3) 

 

1. Przygotowanie i wdrożenie strategii sportu i rekreacji. 
2. Efekty działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa w ośrodkach 

sportu i rekreacji. 
 
Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. 30 października 2019 r., 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

  
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. 
 

 
 
Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/140/2019 z 8 sierpnia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

  

                                                      
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej i rekreacji przez Gminę Miasta Tarnowa (Gmina lub Miasto) w okresie 
2015-2019 (I półrocze).  

Powyższą ocenę uzasadniają niżej wymienione działania: 

Miasto wdrożyło i monitorowało Strategię Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do 
roku 2020 (Strategia) oraz Strategię Rozwoju Miasta: Tarnów 2020 – aktywny, 
komfortowy, silny, w zakresie kultury fizycznej (Strategia Rozwoju Miasta). 
Z realizacji zadań Prezydent przekazywał Radzie Miasta sprawozdania, a analizy 
z wykonania przedmiotowych zadań uwzględniano w Raportach o stanie miasta3. 

Prezydent powołał Radę Sportu, do której zadań w szczególności należało 
opiniowanie projektów budżetu Gminy w zakresie kultury fizycznej, wniosków 
o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych, a także spraw związanych 
z realizacją inwestycji sportowych. 

Miasto prowadziło szeroką, różnorodną, stale powiększającą się bazę sportowo-
rekreacyjną, a zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były przez Miasto lub 
przy udziale innych podmiotów, w tym m.in. szkół, dla których jest organem 
założycielskim, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji4 (TOSiR), Pałac Młodzieży5, 
organizacje pozarządowe (na podstawie otwartych konkursów). 

W okresie objętym kontrolą na wsparcie sportu i rekreacji Miasto poniosło wydatki 
w łącznej wysokości 136 064 tys. zł6, w tym m.in. środki własne Gminy stanowiły 
132 543 tys. zł oraz z dotacji celowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT lub 
Ministerstwo) 2 486 tys. zł. Na realizację przedmiotowych zadań zapewnione były 
w budżecie Gminy środki na utrzymanie obiektów zarządzanych przez TOSiR.  

Zrealizowanych zostało 29 722 zajęć sportowych i rekreacyjnych m.in. dla uczniów 
i mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych, z tego 25 084 zajęć 
zorganizowanych przez Gminę we własnym zakresie oraz 4 638 imprez zleconych 
organizacjom pozarządowym/podmiotom prywatnym i innym podmiotom. Wśród 
dyscyplin sportowych uprawnianych w Mieście, w ramach działalności klubów 
sportowych i innych organizacji sportowych, były m.in. wspinaczka, piłka koszykowa, 
siatkowa, ręczna i nożna, lekka atletyka, szachy, pływanie, tenis ziemny, sporty 
walki, boks, kolarstwo. Imprezy realizowane przez podmioty zewnętrzne były 
kontrolowane przez pracowników Wydziału Sportu UMT. Wielopłaszczyznowo 
nadzorowano również działania TOSiR.  

Miasto realizowało inwestycje o charakterze sportowym, w tym m.in. boiska 
sportowe, siłownie zewnętrzne i street workouty, a szczegółowe badanie czterech 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wykazało naruszenia ustawy 
Prawo zamówień publicznych7. 

Miasto uzyskało planowane w Strategii wymierne efekty, w tym m.in. wzrastała 
liczba zarówno imprez o charakterze sportowym, jak i osób uczestniczących w tych 
imprezach.  
 

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

opisowej. 
3 Opracowywane za lata 2015-2018. 
4 Jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa. 
5 Jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa. 
6 Wydatki bez uwzględnienia środków z corocznych Gminnych Programów Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa. 
7 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (PZP). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie strategii sportu i rekreacji  

1.1. Rada Miejska uchwaliła Strategię Rozwoju Sportu9, w której zawarte były m.in. 
diagnoza stanu sportu w mieście, programy i działania o charakterze sportowym, 
inicjowane, koordynowane i współorganizowane przez UMT i TOSiR, diagnoza stanu 
i potrzeb infrastruktury sportowej miasta, priorytety, cele i zadania w zakresie sportu, 
wskaźniki oceny skuteczności Strategii oraz źródła finansowania sportu. W Strategii 
określono również mierniki i efekty (wskaźniki rezultatu), w tym m.in. liczbę 
podmiotów realizujących program, liczbę przeprowadzonych zajęć/imprez 
sportowych, liczbę tarnowskich szkół biorących udział w rozgrywkach, liczbę godzin 
zajęć w ciągu roku. Jako efekt realizacji Strategii przyjęto m.in. uzyskanie 
i utrzymanie wysokiej liczby mieszkańców czynnie uprawiających sport, wzrost liczby 
dzieci i młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym, 
zwiększenie dostępności mieszkańców Tarnowa do miejskiej bazy obiektów 
sportowych, wzrost liczby mieszkańców miasta aktywnie uczestniczących 
w imprezach sportowych oraz wzrost liczby osób uczestniczących w systemie 
szkolenia sportowego. 

Strategia wyznaczała podstawowe rodzaje działalności TOSiR, obejmującej m.in. 
eksploatację, utrzymanie i udostępnianie terenów i obiektów sportowo-
rekreacyjnych, stanowiących mienie komunalne Tarnowa, tworzenie miejskiej bazy 
sportowej oraz pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań inwestycyjnych 
w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie kultury fizycznej, 
organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-
rekreacyjnych oraz różnych usług w zakresie sportu i rekreacji10.  

Elementy zagadnień związanych ze sportem i rekreacją zawarte były również 
w Strategii Rozwoju Miasta, uchwalonej przez Radę Miejską w czerwcu 2011 r.11 
Określono w niej priorytetowe działania na najbliższe lata, obejmujące m.in. dalszą 
rozbudowę i modernizację miejskiej infrastruktury sportowej, podniesienie 
sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewnienie atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć i imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych. Wyszczególniono w niej obszary wsparcia, 
obejmujące m.in. inicjowanie, finansowanie i współorganizowanie imprez sportowych 
o znaczeniu ponadlokalnym, prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury 
sportowej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 
kultury fizycznej. 

(akta kontroli str. 4-58; 59-64; 95-109; 1042-1050) 
Rada Miejska przyjęła również uchwałę określającą warunki i tryb finansowania 
sportu i rekreacji12, wskazując w niej cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza 
osiągnąć, tj. poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych 
działających na terenie Miasta i osiągania przez członków tych klubów wysokich 

                                                      
8 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. 
9 Uchwała Nr LVII/698/2014  Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju 
Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020. 
10 Zadania te wynikały ze Statutu TOSiR, zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XV/170/2011 Rady Miejskiej 
w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
11 Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Strategii Rozwoju 
Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020. 
12 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków 
i trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Tarnów. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 
upowszechnianie sportu wśród mieszkańców niepełnosprawnych, promocję sportu 
i aktywnego stylu życia oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do czynnego 
uprawiania sportu. W uchwale określono również formy finansowania rozwoju 
sportu, obejmujące dotacje celowe, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla zawodników 
i trenerów, a także dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej, stypendia sportowe dla zawodników i trenerów oraz tworzenie 
i prowadzenie jednostek organizacyjnych realizujących cel publiczny. 

 (akta kontroli str. 65-66) 

Sprawozdania z realizacji Strategii były przekazywane Radzie Miejskiej oraz 
uwzględniane w Raportach o stanie miasta. 

(akta kontroli str. 222-292; 497-501; 502-792; 927-1041) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Miasto zrealizowało 29 722 zadań sportowych 
i rekreacyjnych, z tego 25 084 zadań zorganizowanych przez Miasto we własnym 
zakresie oraz 4 638 zajęć i imprez zleconych organizacjom 
pozarządowym/podmiotom prywatnym i innym podmiotom.  

W powyższych przedsięwzięciach wzięło udział 627 441 uczestników, z tego 
277 987 w zajęciach i imprezach zorganizowanych przez Miasto we własnym 
zakresie oraz 349 454 w zajęciach zleconych organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom.  

Największa liczba zajęć (22 278) obejmowała organizację przez Miasto we własnym 
zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (6 837 osób) oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych (2 714 uczestników), które zostały zlecone organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom (207 531 uczestników). Zorganizowano 500 
zajęć powszechnej nauki pływania, z których skorzystało 1 500 uczestników, a także 
928 imprez i zajęć w ramach współzawodnictwa sportowego (m.in. zawodów 
sportowych), w których wzięło udział łącznie 61 340 uczestników. Gmina podjęła 67 
działań związanych z aktywnością fizyczną osób niepełnosprawnych, w których 
wzięło udział 5 986 osób.  

W okresie objętym kontrolą Gmina finansowała m.in. następujące programy: 
Sportowe talenty, ferie zimowe, Niepełnosprawny – sprawny w wodzie, Lato 
w mieście - bezpieczne wakacje (półkolonie), Sport bez barier, natomiast 
współfinansowała program Umiem pływać. Ponadto, w tarnowskich szkołach 
i przedszkolach zorganizowano szkolenia profilaktyczne pn. Bezpieczeństwo nad 
wodą i na lodzie, Kultura wypoczynku nad wodą, Jak zachować się w czasie kąpieli 
i zasady bezpieczeństwa nad wodą.  
W obszarach działaności klubów sportowych i innych organizacji sportowych były 
m.in. wspinaczka, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna i nożna, lekka atletyka, szachy, 
pływanie, tenis ziemny, sporty walki, boks, kolarstwo. Realizacja imprez 
organizowanych przez inne podmioty, w tym TOSiR była kontrolowana przez 
pracowników Wydziału Sportu UMT. 

(akta kontroli str. 222-292;323-326; 460; 502-792; 905-906; 909-919) 

1.3. Na terenie Gminy znajdowały się 123 obiekty sportowe, w tym m.in. przyszkolne 
boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki (21), przyszkolne hale/sale sportowe 
(33), lodowiska (2), siłownie plenerowe (13), siłownia (1), baseny kryte całoroczne 
(2), baseny otwarte (2), hale sportowe (4), kompleksy boisk wybudowanych 
w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (3), korty tenisowe (2), sale fitness (3), 
ścianka wspinaczkowa (1), street workouty – otwarte strefy aktywności (2), stadiony 
miejskie (2). Na terenie Miasta funkcjonował również Park Biegowy Marcinka oraz 
Rodzinna Strefa Aktywności na os. Nauczycielskim. 
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W realizacji pozostawało 8 obiektów: stadion miejski (1), Centrum Wypoczynku 
Kantoria (rozbudowa 1), boiska plenerowe/osiedlowe (2), siłownie plenerowe (3),  
street workout (1). 

W okresie do dwóch lat planowano wykonać dwa obiekty, tj. przyszkolną halę/salę 
sportową oraz basen kryty całoroczny.  

Obiekty realizowane w latach 2015-2019 Miasto finansowało ze środków własnych 
oraz obcych13 (w wysokości od 14 do 51% wartości zadania). 

Na wsparcie sportu i rekreacji poniesiono wydatki w łącznej wysokości 
136 064 tys. zł, z tego środki pochodzące ze środków własnych Gminy to 
132 543 tys. zł, z dotacji celowych z MSiT 2 486 tys. zł14. Środki dotacji celowych 
przeznaczone były na realizację programu masowej nauki pływania dzieci klas I-III 
szkół podstawowych (89 tys. zł15) oraz m. in. na przebudowę Miejskiego Domu 
Sportu oraz budowę stadionu lekkoatletycznego w Tarnowie (2 400 tys. zł16). 
Zadania z zakresu sportu i rekreacji finansowane były również ze środków Unii 
Europejskiej (933 tys. zł) i budżetu Państwa (102 tys. zł). Zadania nie były 
finansowane z udziałem środków w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

(akta kontroli str. 133-221; 327-333; 334-459) 

1.4. Dyrektor Wydziału Sportu UMT wyjaśnił, że o ofercie sportowo-rekreacyjnej (…) 
informowano mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu, informacje 
w edukacyjnym portalu Edunet, stronę internetową TOSiR, informacje przesyłane do 
mediów, organizację konferencji prasowych, udzielanie indywidualnych informacji 
medialnych, informacje przekazywane do szkół, klubów sportowych i innych 
organizacji, plakatowanie. 

(akta kontroli str. 502-792; 793-794) 

1.5. W okresie objętym kontrolą dochody w dziale 926 – kultura fizyczna wyniosły 
29 073 tys. zł, z tego w 2015 r. 7 165 tys. zł; w 2016 r. 5 800 tys. zł; w 2017 r. 
5 496 tys. zł; w 2018 r. 4 481 tys. zł i w I półroczu 2019 r. 6 131 tys. zł. 

W strukturze powyższych dochodów: 
 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
(§ 0750) stanowiły łącznie 1 140 tys. zł, z tego w 2015 r. 245 tys. zł, w 2016 r. 
313 tys. zł, w 2017 r. 249 tys. zł, w 2018 r. 225 tys. zł; w I półroczu 2019 r. 
108 tys. zł; 

 wpływy z usług (§ 0830) łącznie 18 658 tys. zł, z tego w 2015 r. 4 094 tys. zł; 
w 2016 r. 4 249 tys. zł; w 2017 r. 4 038 tys. zł; w 2018 r. 4 122 tys. zł; 
w I półroczu 2019 r. 2 155 tys. zł; 

 wpływy z różnych dochodów (§ 0970) łącznie 2 457 tys. zł, z tego w 2015 r. 
1 768 tys. zł; w 2016 r. 214 tys. zł; w 2017 r. 426 tys. zł; w 2018 r. 46 tys. zł; 
w I półroczu 2019 r. 3 tys. zł. 

                                                      
13 Dotacja celowa MSiT, budżetu państwa, fundusze europejskie. 
14 Wydatki poniesione w 2015 r. to 21 975 tys., w tym środki własne 21 007 tys. zł oraz dotacja celowa z MSiT 
968 tys. zł; w 2016 r. 19 255 tys. zł, w tym środki własne 18 286 tys. zł oraz dotacja celowa z MSiT 969 tys. zł; 
w 2017 r. 32 739 tys. zł, w tym środki własne 32 219 tys. zł oraz dotacja celowa z MSiT 520 tys. zł; w 2018 r. 
50 061 tys. zł, w tym środki własne 50 041 tys. zł oraz dotacja celowa z MSiT 20 tys. zł; w I półroczu 2019 r. 
17 026 tys. zł, w tym środki własne 17 017 tys. zł oraz dotacja celowa z MSiT 9 tys. zł. 
15 Po 20 tys. zł w latach 2015-2018 oraz 9 tys. zł w I półroczu 2019 r. 
16 W 2015 r. 835 tys. zł, w latach 2016-2017 1 000 tys. zł, po 500 tys. zł w każdym roku. 
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Dochody z działalności TOSiR wyniosły łącznie 20 255 tys. zł, z tego w 2015 r. 
4 595 tys. zł; w 2016 r. 4 602 tys. zł, w 2017 r. 4 383 tys. zł, w 2018 r. 4 352 tys. zł 
oraz w I półroczu 2019 r. 2 323 tys. zł. 

Wysokość otrzymanych dotacji i subwencji w dziale 926 wynosiła łącznie 
5 193 tys. zł, z tego w 2015 r. 720 tys. zł; w 2016 r. 1 106 tys. zł; w 2017 r. 
804 tys. zł; w 2018 r. 1 151 tys. zł oraz w I półroczu 2019 r. 1 412 tys. zł.  
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale 926 (grupa paragrafowa 3) 
Gmina poniosła wydatki w wysokości 1 062 tys. zł; na wydatki bieżące (grupa 
paragrafowa 4) poniesiono 56 321 tys. zł (w tym TOSiR 52 592 tys. zł); na wydatki 
majątkowe (grupa paragrafowa 6) 73 488 tys. zł ( w tym TOSiR 50 tys. zł), co łącznie 
wyniosło 136 064 tys. zł (w tym TOSiR 52 642 tys. zł)17.  

 (akta kontroli str. 133-221) 
W okresie objętym kontrolą bieżące koszty utrzymania obiektów sportowych 
wyniosły łącznie 50 589 tys. zł, z tego w 2015 r. 9 914 tys. zł; w 2016 r. 
10 775 tys. zł; w 2017 r. 11 920 tys. zł; w 2018 r. 11 421 tys. zł oraz w I półroczu 
2019 r. 6 559 tys. zł. 

Wydatki poniesione na imprezy sportowe i zawody (oferta dla mieszkańców) 
wyniosły 2 293 tys. zł, z tego w 2015 r. 290 tys. zł; w 2016 r. 354 tys. zł; w 2017 r. 
625 tys. zł; w 2018 r. 524 tys. zł oraz w I półroczu 2019 r. 500 tys. zł. Na 
pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Miasto wydało łącznie 
3 276 tys. zł, z tego w 2015 r. 568 tys. zł; w 2016 r. 632 tys. zł; w 2017 r. 737 tys. zł; 
w 2018 r. 769 tys. zł oraz w I półroczu 2019 r. 570 tys. zł. Inne poniesione wydatki na 
sport i rekreację18 wyniosły 8 209 tys. zł, z tego w 2015 r. 1 316 tys. zł; w 2016 r. 
1 620 tys. zł; w 2017 r. 1 380 tys. zł; w 2018 r. 1 697 tys. zł oraz w I półroczu 2019 r. 
2 196 tys. zł19. 

(akta kontroli str. 460) 

1.6. W okresie objętym kontrolą planowany budżet Miasta wynosił 3 580 987 tys. zł, 
w czego wydatki na kulturę fizyczną (dział 926) 163 631 tys. zł (4,57%), w tym  
TOSiR 136 006 tys. zł (83,12% wydatków na kulturę fizyczną). 

 (akta kontroli str.461) 

W okresie objętym kontrolą Gmina otrzymała z Ministerstwa dotacje w łącznej 
wysokości 2 486 tys. zł, z tego na inwestycje TOSiR 1 835 tys. zł, na inwestycje 
sportowe dla szkół20 562 tys. zł oraz na program masowej nauki pływania dzieci 
z klas I-III szkół podstawowych pn. Umiem pływać 89 tys. zł21. 

Na inwestycje TOSiR, współfinansowane z ww. dotacji, Gmina zawarła umowy22 na 
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie” oraz 
„Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej 6-torowej 400 m, wraz 
z urządzeniami do konkurencji technicznych dla lekkiej atletyki (obiekt certyfikowany) 
w Tarnowie”. Inwestycje były realizowane w cyklu trzyletnim (2013-2015) oraz 

                                                      
17 W tym wydatki poniesione na realizację programów z udziałem środków UE (paragrafy zakończone inną cyfrą 
niż 0) w wysokości 2 303 tys. zł. 
18 Inne wydatki to środki przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji (otwarte konkursy ofert) przez 
organizacje pozarządowe na m.in.: Sportowe talenty (np. nabór i selekcja dzieci i młodzieży do sekcji klubów 
sportowych); upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa. 
19 Co łącznie wyniosło 64 367 tys. zł. 
20 Modernizacja boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
w Tarnowie w 2015 r.: 113 tys. zł; budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 przy Szkle Podstawowej nr 8 w Tarnowie 
w 2016 r.: 338 tys. zł; budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 6 w Tarnowie 111 tys. zł. 
21 Program realizowano w całym okresie objętym kontrolą. 
22 Umowa Nr 2013/0170/0600/SubA/DIS/T z 20 września 2013 r. na łączną wartość kosztorysową zadania 
9 866 650 zł oraz umowa nr 2016/0611/0600/SubA/DIS/T z 13 grudnia 2016 r. (wraz z aneksem nr 1 zawartym 
6 września 2017 r.), na łączną wartość kosztorysową zadania 8 691 424 zł. 
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dwuletnim (2016-2017). Udział środków własnych Gminy, zabezpieczonych 
w budżecie, wyniósł łącznie 15 523 074 zł. 

Przedmiotem wymienionych umów były – odpowiednio – m.in.: wyremontowanie 
i częściowa przebudowa budynku, w którym znajdował się basen sportowy, sala 
i salka gimnastyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz przebudowa boiska do piłki 
nożnej, bieżni okrężnej, urządzeń do konkurencji technicznych (w tym m.in. skoczni 
do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku o tyczce), 
a także zakup oświetlenia, systemu nagłaśniającego, wyposażenia sportowego 
i zagospodarowanie terenu. Zakładane efekty zostały uzyskane, co zostało 
potwierdzone przez Ministerstwo poprzez zatwierdzenie rozliczenia obu dotacji23.  

W 2016 r.24 Miasto zgłosiło do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka 
w Tarnowie przy ul. Traugutta 3a, o wartości 57 715 tys. zł, z uzasadnieniem, że 
obiekt, będący najważniejszą częścią kompleksu sportowego, jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia podstawowych wymogów umożliwiających korzystanie 
z niego przez osoby niepełnosprawne. Zgłoszenie nie zostało zakwalifikowane do 
ww. programu i było realizowane ze środków własnych Miasta. 

 (akta kontroli str. 334-459; 871-890) 
1.7. Prezydent wyjaśnił, że zaspokajanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu 
Gminy Miasta Tarnowa, monitorował Wydział Sportu na podstawie składanych przez 
organizatorów zajęć i imprez sprawozdań oraz zbieranie informacji o frekwencji 
uczestników, w oparciu o potrzeby zgłaszane przez poszczególne rady osiedli, 
w oparciu o opinie (…) członków Rady Sportu (…), na podstawie wniosków 
składanych przez radnych Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji 
merytorycznych, a także w oparciu o wnioski składane przez organizacje 
pozarządowe (…). 

(akta kontroli str. 497-501) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia opracowanie i wdrożenie Strategii,  
a także przygotowanie zaplecza obiektów sportowych, w których realizowano liczne 
zadania z zakresu kultury fizycznej. Ocena dotyczy również monitorowania realizacji 
Strategii oraz działań zmierzających do poszerzenia,  rozbudowy i modernizacji bazy 
sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta, a także finansowania i wydatkowania 
środków na przedmiotowe zadania. 
 

2. Efekty działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa w ośrodkach sportu i rekreacji 

2.1. W okresie objętym kontrolą Gmina zaplanowała do realizacji m.in. następujące 
zadania: programy feryjnego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży 
o charakterze sportowym,  sportowe rozgrywki międzyszkolne, ofertę sportową dla 
mieszkańców miasta, cykliczne masowe imprezy sportowe dla amatorów, 
przedsięwzięcia sportowe o znaczeniu lokalnym (osiedla). Planowane zadania 
zostały zrealizowane.  

                                                      
23 Informacje o przyjęciu przez MSiT rozliczeń dofinansowania zadań inwestycyjnych – odpowiednio 
z 7 października 2015 r.; pismo znak: DIS-WIR/4711/651/2015/KK/11, oraz 6 lutego 2018 r.; pismo znak: DIS-
WIR/4711/1087/2016/ER.16. 
24 Zgłoszenia ponawiano 5 czerwca 2017 r.  oraz 8 marca 2018 r.  
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W przypadku programów związanych z feryjnym lub wakacyjnym wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży czy programów sportowych skierowanych do wszystkich 
mieszkańców miasta liczba faktycznych uczestników przekraczała liczbę 
uczestników planowanych, przy czym również liczba imprez i programów 
wykazywała tendencję wzrostu w kolejnych latach25. Liczba cyklicznych masowych 
imprez sportowych dla amatorów wzrosła z 15 (2015 r.) do 20 (I półrocze 2019 r.)26. 
W przypadku zadań realizowanych w Gminie (m.in. realizacja sportowych rozgrywek 
międzyszkolnych) wzrastała liczba szkół biorących udział w rozgrywkach (od 57 
w 2015 r. do 60 w I półroczu 2019 r.27). Wzrastała również liczba zrealizowanych 
zajęć/imprez sportowych, która wynosiła: w 2015 r. – 542; w 2016 r. – 599; w 2017 r. 
– 663 oraz w 2018 r. – 64528. Liczba podmiotów, które realizowały programy 
sportowe, również sukcesywnie wzrastała i wynosiła: 26 (w 2015 r.); 27 (2016); 33 
(2017 i 2018 r.)29. 

Organizatorami lub współorganizatorami zadań z zakresu kultury fizycznej były: 
TOSiR, rady osiedli, szkoły, organizacje pozarządowe30. 

Zadania były realizowane ze środków własnych Gminy, a w przypadku programu dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych z zakresu nauki pływania – ze współudziałem 
środków pochodzących z dotacji MSiT31. 

(akta kontroli str. 334-459; 462-467; 891-900) 

2.2. Prezydent powołał Radę Sportu32 (Rada), składającą się z maksymalnie 
16 członków33, wyznaczał jej skład oraz zadania obejmujące m.in. opiniowanie 
rozwoju Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej 
kultury fizycznej, projektów uchwał Rady Miasta dotyczących rozwoju kultury 
fizycznej oraz programów dotyczących bazy sportowej (w szczególności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 
terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej). Zgodnie z regulaminem, 
posiedzenia Rady zwoływał Prezydent z inicjatywy własnej lub na wniosek 
Przewodniczącego lub jego zastępców. Zarządzenie stanowiło, że członkowie Rady 
wykonują swoje zadania społecznie. 
W okresie objętym kontrolą aktywność Rady przejawiała się poprzez m.in. 
opiniowanie projektów budżetu Gminy Miasta w zakresie kultury fizycznej, wniosków 
o przyznanie  nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych, inwestycji sportowych 
(udzielenie poparcia wniosków o rozbudowę, remont i modernizację obiektu 
sportowego34). Ponadto Rada zgłaszała do projektu budżetu wnioski finansowe 
dotyczące m.in. zwiększenia środków finansowych w ramach zadań, np. 
„Niepełnosprawny – sprawny w wodzie”, „Lato w mieście bezpieczne wakacje”, 

                                                      
25 Np. liczba programów feryjnych i wakacyjnych wynosiła odpowiednio w latach 2015-2019 od 26 do  30 (plan) 
oraz 26 do 33 (wykonanie). 
26 Wzrost o 33,3%. 
27 Wzrost o 5,3%. 
28 W porównaniu do planowej liczby przeprowadzonych zajęć: 500 (2015-2017); 600 w 2018 r.  
29 W porównaniu do planowanej liczby podmiotów mających realizować programy: 26 (2015 i 2016 r.); 30 (lata 
2017 i 2018.) 
30 W ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów na realizację zadań. 
31 Program „Umiem pływać”. 
32 Zarządzenie Nr 347/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powołania 
w Gminie Miasta Tarnowa Rady Sportu, ustalenia jej składu i zasad powoływania i odwoływania członków oraz 
ustalenia regulaminu działania, ze zmianami. 
33 W skład Rady wchodzili przedstawiciel właściwej w sprawach kultury fizycznej komisji Rady Miejskiej, 
przedstawiciel właściwego w sprawach kultury fizycznej wydziału UMT; przedstawiciel instytucji kultury fizycznej 
Gminy Miasta Tarnowa; przedstawiciel Tarnowskiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, przedstawiciel 
sportowego środowiska szkół wyższych na terenie Gminy Miasta oraz jedenastu przedstawicieli środowisk 
sportowych miasta Tarnowa. 
34 Tj. Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych – Toru Speed Race Tarnów. 
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udzielenia wsparcia finansowego klubom sportowym w sytuacji uzyskania awansu 
do wyższej klasy rozgrywkowej. 

(akta kontroli str. 86-94; 502-792; 1042-1050) 

2.3 W okresie objętym kontrolą Gmina nie zlecała TOSiR żadnych zadań 
o charakterze innym niż określone w statucie. 

 (akta kontroli str. 869) 

2.4. Gmina wyposażyła TOSiR w następujące obiekty (m.in.): stadion 
lekkoatletyczno-piłkarski (ul. Piłsudskiego 32), zespół kortów o nawierzchni ceglastej 
(ul. Traugutta 3a), hala sportowa (ul. Krupnicza),  pływalnie kryte (Park Wodny 
i Miejski Dom Sportu), pływalnie letnie (al. Tarnowskich), lodowiska (zadaszone, 
sztucznie mrożone: Traugutta 3a oraz Wojska Polskiego 14), Góra św. Marcina 
(al. Tarnowskich: trasa narto-rolkowa, Centrum Aktywnego Wypoczynku, sala 
z urządzeniami), Centrum Wypoczynkowe Kantoria (Piłsudskiego 30). Na 2019 r.35 
zaplanowano oddanie do użytku Hali Sportowo-Widowiskowej Tarnów Arena 
(ul. Traugutta 3a). 

 (akta kontroli str. 517-521; 922-926) 

2.5. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym UMT36, nadzór nad 
TOSiR sprawował Wydział Sportu UMT, do którego zadań należały również (m.in.): 
kreowanie polityki Miasta w zakresie sportu, w tym w oparciu o Strategię, 
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu oraz 
inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, w tym przede wszystkim 
dzieci i młodzieży. 

(akta kontroli str. 67-85) 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki 
i rekreacji Gmina powierzyła TOSiR37, do którego zakresu działania należały m.in. 
eksploatacja, utrzymanie i udostępnianie terenów i obiektów sportowo-
rekreacyjnych, stanowiących mienie Miasta, tworzenie bazy sportowej oraz pełnienie 
funkcji inwestora przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnych 
usług w zakresie sportu i rekreacji, udostępnianie miejskiej bazy sportowej dla 
potrzeb sportu, wychowania fizycznego, współzawodnictwa sportowego, rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej.  

Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 1 września 2003 r.38 Gmina 
oddała nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości o wartości 971 691,84 zł 
Pałacowi Młodzieży w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 24, na czas nieoznaczony, 
w celu prowadzenia działalności statutowej.  

Ponadto Gmina, jako wieczysty użytkownik gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa i właściciel budynków i budowli zlokalizowanych w Tarnowie przy 
ul. Zbylitowskiej 1, zawarła umowę dzierżawy z Unią Tarnów – Żużlową Sportową 
Spółką Akcyjną z siedzibą w Tarnowie, na okres od 19 stycznia 2005 r. do 
18 stycznia 2008 r., przedłużoną do 18 stycznia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 4-58; 59-64; 95-109; 795-807; 808-812; 922-926) 

                                                      
35 Planowane oddanie – październik 2019 r. 
36 Zarządzenie Nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa, ze zmianami. 
37 Załącznik do uchwały Nr XV/170/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. – Statut 
Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
38 ZNAK: G.AŚ.72244-265/03 
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Dyrektor  Wydziału Sportu UMT wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą, w ramach 
prowadzonego nadzoru nie stwierdzono w działalności bieżącej TOSiR oraz 
prowadzonych przez tę jednostkę inwestycjach, żadnych nieprawidłowości. Dyrektor 
wyjaśnił również, że do nadzoru nad wykorzystaniem obiektów utworzono w TOSiR 
Komórkę Zespołu Obiektów, podlegającą bezpośrednio zastępcy dyrektora, której 
zadaniem jest bezpośredni nadzór nad  eksploatacją i udostępnianiem  obiektów 
wchodzących w skład miejskiej bazy sportowej, natomiast wykorzystanie obiektów, 
tworzenie harmonogramów zajęć oraz przygotowanie projektów umów powierzono 
osobom kierującym obiektami. Wyjaśnił również, że nadzór nad wykorzystaniem 
obiektów sprawowany jest poprzez „przedkładanie wykazów zbiorczych do 
odpowiednich sprawozdań z realizacji miejskich programów, np. rozwiązywania 
problemów społecznych, rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, 
strategii dla rodziny, gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i innych”. 

(akta kontroli str. 522-792; 869) 

2.6. TOSiR przedkładał ze swojej działalności m.in. sprawozdania z wykonania 
budżetu, a także cotygodniowe raporty, w których informował Wydział Sportu UMT 
o realizowanych zadaniach i kluczowych decyzjach, planowanych tygodniowych 
zadaniach, kontaktach z mediami bądź radami osiedli, realizowanych inwestycjach 
i imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Ponadto przedkładał projekty 
zarządzeń ustalających nowe opłaty za korzystanie z obiektów. 

 (akta kontroli str. 502-792) 

2.7. W trakcie kontroli dokonano oględzin trzech obiektów sportowych39, tj. street 
workout, siłowni zewnętrznej oraz kompleksu boisk sportowych (do piłki nożnej, 
siatkowej i koszykówki). Obiekty były położone w miejscach dostępnych dla ogółu 
mieszkańców, a ich stan techniczny był dobry. Zamontowane urządzenia street 
workoutu oraz siłowni zewnętrznej były sprawne, stabilne i estetyczne. Boiska do 
piłki siatkowej oraz koszykówki były użytkowane, natomiast boisko do piłki nożnej 
było wyłączone z użytkowania, z powodu wykonywania nawierzchni sztucznej 
boiska. Nawierzchnie boisk były równe, nieuszkodzone i dobrze utrzymane. Tereny, 
na których były zamontowane urządzenia, były zabezpieczone od strony ulic 
ogrodzeniami. Otoczenia obiektów były oświetlone, zadbane. Wokół obiektów 
usytuowane były ławki, leżaki, śmietniki. Przed wejściami do obiektów znajdowały 
się regulaminy ich użytkowania. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej 
prowadzili systematyczne kontrole obiektów oraz ich konserwację. W okresie 
objętym kontrolą nie wpłynęła do Urzędu żadna skarga dotycząca funkcjonowania 
tych obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

(akta kontroli str. 496; 524; 815-868) 
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli UMT wyjaśniła, że w zasobach Gminy Miasta 
Tarnowa, zarządzanych przez Urząd Miasta nie ma obiektów sportowych, co do 
których istniałby obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, zgodnie 
z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Odnośnie do zapewnienia utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, nie 
oddanych w zarząd TOSiR, Dyrektor Wydziału Sportu UMT wyjaśnił, że Gmina 
zapewniała utrzymanie należytego stanu tych obiektów w następujący sposób: 
Stadion Miejski piłkarsko-żużlowy: obiekt oddany w dzierżawę Unii Tarnów ŻSSA40, 
która płaci comiesięczny czynsz dzierżawny - pokrywa koszty utrzymania (…) 
obiektu oraz koszty funkcjonowania; odnośnie do obiektów sportowych szkolnych 

                                                      
39 Kryterium wyboru obiektu do oględzin – nieoddanie w zarząd TOSiR.  
40 Umowa dzierżawy zawarta 10.01.2005 r., wraz z aneksami, na okres od 19.01.2005 r. do 18.01.2008 r., 
przedłużona aneksem nr 1 z 29.09.2006 r. do 18.01.2020 r. 
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oddanych w trwały zarząd poszczególnych dyrektorów szkół, koszty finansowane są 
z budżetu miasta; odnośnie do obiektów sportowych Pałacu Młodzieży (oddanych 
w trwały zarząd Dyrektora Pałacu Młodzieży), koszty finansowane są z budżetu 
miasta. W przypadku urządzeń rekreacyjnych w parkach miejskich oraz siłowniach 
miejskich, a także kompleksu sportowego przy ul. Westerplatte w Tarnowie – 
utrzymanie przez Wydział Infrastruktury Miejskiej – Referat Gospodarki Komunalnej, 
finansowanie z budżetu miasta. 

(akta kontroli str. 522-526; 813-814) 

2.8. W okresie objętym kontrolą Gmina nie zawierała z MSiT umów  
o dofinansowanie działalności kontrolowanych obiektów sportowych. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Sportu UMT, Gmina Miasta Tarnów nie występowała 
o dotacje z funduszy Ministerstwa na bieżącą działalność obiektów sportowych, 
ponieważ programy ministerialne nie przewidują dotowania bieżącej działalności 
obiektów sportowych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 334-459; 869-870) 

2.9.-2.11. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Sportu UMT, do realizacji corocznego 
programu „Umiem pływać dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta 
Tarnowa” zatrudnionych jest 4 instruktorów pływania (umowa o dzieło), w ramach 
Programu Akademia Młodych Orłów (AMO), realizowanego (…) we współpracy 
z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie 
zatrudnionych jest na umowę zlecenie trzech trenerów (…). Na kompleksach Orlik 
zatrudnionych jest na umowy o pracę łącznie siedmiu animatorów (…). Do 
obowiązków tych osób należy animacja zajęć sportowo rekreacyjnych, dbanie 
o estetykę i funkcjonowanie boiska Orlik w tym sprzątanie i konserwacja boiska oraz 
sprzątanie budynku socjalnego w kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. 
Ponadto w Pałacu Młodzieży zatrudnionych jest na umowę o pracę od 31 do 37 
rocznie instruktorów do koordynacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych 
w piłce ręcznej, koszykówce, judo, szermierce, wspinaczce sportowej, piłce 
siatkowej, gimnastyce akrobatycznej, rekreacji ruchowej. 

(akta kontroli str. 525-792) 

Do szczegółowego badania wybrano dokumentację z postępowania rekrutacyjnego 
czterech trenerów/instruktorów zatrudnionych w Pałacu Młodzieży do prowadzenia 
zajęć w piłce siatkowej, gimnastyce akrobatycznej, rekreacji ruchowej oraz 
wspinaczce sportowej. Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli UMT wyjaśniła, że Pałac 
Młodzieży jest placówką oświatowo-wychowawczą Gminy (…) należącą do 
placówek wychowania pozaszkolnego, której celem jest kształtowanie i rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy i umiejętności, 
organizowanie czasu wolnego i wypoczynku. Wyjaśniła również, że Pałac Młodzieży 
zatrudnia nauczycieli w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. Część 
nauczycieli zatrudnionych w Pałacu Młodzieży jest także trenerami i instruktorami 
sportu w swoich dyscyplinach, jednak prowadzą zajęcia jako nauczyciele. (…).  

(akta kontroli str. 813-814) 

2.12. W budżecie Miasta były zapewnione środki na pokrycie kosztów zatrudnienia 
trenerów/animatorów, w szczególności zatrudnionych w TOSiR. 

(akta kontroli str. 133-221; 334-459; 497-501) 

2.13. Gmina zrealizowała dwie inwestycje, będące w zarządzie TOSiR, na realizację 
których otrzymała środki z MSiT, na podstawie umów wskazanych we wcześniejszej 
części niniejszego wystąpienia, których przedmiotem były: przebudowa i rozbudowa 



 

13 

Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie oraz przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni 
okrężnej, wraz z urządzeniami do konkurencji technicznych dla lekkiej atletyki. 
Inwestycje realizowano w latach 2013-2017, a ich łączna całkowita wartość wynosiła 
14 114 tys. zł, z czego środki własne Gminy to 12 279 tys. zł oraz dotacja w łącznej 
wysokości w okresie objętym kontrolą 1 835 tys. zł, z tego w 2015 r. 835 tys. zł 
(przebudowa Miejskiego Domu Sportu) oraz w latach 2016-2017 r. 1 000 tys. zł (po 
500 tys. zł w każdym roku), co stanowiło 14,9%. Dotacje zostały prawidłowo 
rozliczone, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo poprzez zatwierdzenie 
przedłożonych rozliczeń dofinansowania zadań inwestycyjnych. 

(akta kontroli str. 334-459) 

2.14. W trakcie czynności kontrolnych dokonano szczegółowego badania 
dokumentacji związanej z czterema postępowaniami w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego, związanych z remontem i modernizacją obiektów, tj. 
zadania pn. „Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na obiektach 
TOSiR”, „Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wojska 
Polskiego na terenach TOSiR”, „Budowa boiska sportowego w ramach realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-
sportowych przy ul. Wojska Polskiego 14 na terenach TOSiR” oraz „Budowa ścieżek 
biegowych oraz siłowni zewnętrznych w ramach zadania pn. Park biegowy Marcinka 
– II etap”. Zamówienia były dokonane w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość 
zrealizowanych zadań wynosiła odpowiednio: 353 266,85 zł, 846 772,64 zł, 
2 395 600 zł oraz 133 792,70 zł. Wartości zamówień zostały ustalone na podstawie 
kosztorysów inwestorskich. Zamówień udzielono w trybie przepisów PZP oraz 
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki w tym zakresie. Zadania zostały 
zrealizowane ze środków własnych Gminy, bez udziału środków unijnych. Zarówno 
ogłoszenia o przetargu, jak i ogłoszenia o udzieleniu zamówień, zamieszczono 
w BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. Kryteriami wyboru 
były odpowiednio: cena, okres rękojmi i gwarancji41. Zadania zostały wykonane 
w terminach ustalonych w umowach z wykonawcami. Zapłaty za wykonanie robót 
dokonano zgodnie z zapisami umów, tj. dokonywano płatności na podstawie faktur 
przejściowych, wystawionych na podstawie protokołów odbioru częściowego 
wykonanych robót, uwzględniających procentowe zaawansowanie robót, 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, oraz 
faktur końcowych po odbiorze końcowym pełnego zakresu robót.  
W przypadku jednego zadania, tj. remontu i modernizacji boiska sportowego do piłki 
nożnej na obiektach TOSiR, Gmina nie poniosła żadnych wydatków na realizację 
zadania, bowiem Miasto odstąpiło od zawartej umowy z powodu wykonywania przez 
Wykonawcę prac niezgodnie z umową. Jako przyczynę odstąpienia od umowy 
podano niezakończenie robót w wymaganym umową terminie, nierealizowanie 
przedmiotu tejże umowy, wykonywanie prac niezgodnie z zapisami umowy 
i realizację robót niezgodnie z dokumentacją techniczną i ustaleniami inspektora 
nadzoru. Według stanu na 25 października 2019 r. toczyło się w tej sprawie 
postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym Wydział Gospodarczy 
w Krakowie42. 

 (akta kontroli str. 469-494) 

2.15. Urząd przeprowadził kontrolę w TOSiR w 2015 r. w zakresie udzielania 
zamówień publicznych. Kontrola wykazała nieliczne omyłki wynikające 

                                                      
41 Odpowiednio w kolejnych badanych postępowaniach: cena 90% oraz okres rękojmi – 10%, cena 60 %, okres 
rękojmi na wykonane roboty budowlane – 20% i 20 % - okres gwarancji oraz cena – 95% i 5 % - okres rękojmi na 
wykonane roboty. 
42 Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 16 sierpnia 2016 r. – I instancja. 
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z przeoczenia. Kolejną kontrolę zaplanowano na II półrocze 2019 r. Ma to być 
kontrola kompleksowa odnośnie do całokształtu działań TOSiR. 

(akta kontroli str.110-126; 127-132) 

Prezydent wyjaśnił, że nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi 
realizowany jest wielopłaszczyznowo. I tak, nadzór merytoryczny realizuje Wydział 
Sportu (…), […] który prowadzony jest na bieżąco i polega na stałym i bezpośrednim 
kontakcie dyrektora i pracowników Wydziału (…) z dyrektorem oraz pracownikami 
TOSiR i obejmuje szereg działań, m.in.: opiniowanie wniosków składanych przez 
TOSiR do projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej, informowanie 
dyrektora o zmianach uchwały budżetowej, w zakresie dotyczącym jednostki czy 
monitorowanie wykonania planu finansowego […]. Wydział Sportu weryfikuje 
rozliczenia udzielonych jednostce dotacji z budżetu Gminy, jak i z innych źródeł. 
W Urzędzie funkcjonuje, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, Procedura (…) 
System odpraw Prezydenta z dyrektorami, której celem jest zapewnienie sprawnej 
komunikacji wewnętrznej i bieżącego monitorowania procesów w Urzędzie (…). Na 
jej podstawie Dyrektor Wydziału Sportu uczestniczy w cotygodniowych naradach, 
prowadzonych przez Prezydenta Miasta, w których biorą udział wszyscy kierownicy 
jednostek organizacyjnych Urzędu oraz przesyła (w każdy czwartek  do godziny 
12:00) w systemie wewnętrznego intranetu raport zawierający informacje 
o planowanych działaniach i kluczowych decyzjach oraz o stopniu realizacji poleceń 
z poprzedniego tygodnia (…). W raporcie tym umieszczane są także istotne 
informacje na temat działań podejmowanych przez nadzorowaną jednostkę, 
otrzymane w ramach omawianego procesu od Dyrektora TOSiR. Istotnym 
elementem nadzoru jest możliwość kontroli jednostki nadzorowanej. […] 
Sprawowanie nadzoru organizacyjnego odbywa się również poprzez opiniowanie 
przez Dyrektora Wydziału Sportu przedłożonych przez Dyrektora TOSiR projektów 
uchwał Rady Miejskiej […] oraz opiniowanie przedłożonych projektów zarządzeń 
Prezydenta […]. W przedmiotowej sprawie Prezydent wyjaśnił ponadto, że istotnym 
z punktu widzenia nadzoru jest nadzór kadrowy, który odbywa się w szczególności 
poprzez zatrudnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, określanie 
ich zakresów zadań i odpowiedzialności oraz ustalanie zakresów upoważnień […]. 
Dyrektor TOSiR podlega również ocenie pracowniczej, zgodnie z wytycznymi 
Zarządzenia Nr 149/2009 Prezydenta (…) z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie 
okresowej oceny pracowników (…). Prezydent wyjaśnił również, że w zakresie 
kultury fizycznej Gmina współpracuje ze szkołami, dla których jest organem 
prowadzącym, poprzez: organizację systemu sportowych rozgrywek 
międzyszkolnych; organizację programu „Umiem pływać”, prowadzenie Akademii 
Młodych Orłów, udział w finansowaniu i realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy, 
wykonywanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy, udostępnianie ww. 
szkołom miejskich obiektów sportowych (w zarządzie TOSiR) w celu prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych; organizację feryjnego 
i wakacyjnego (w tym w okresie wakacji półkolonii w szkołach) wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży o charakterze zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych, organizację 
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego (…), 
finansowanie udziału drużyn szkolnych w finałach ponadlokalnych w ramach 
rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. Wyjaśnił także, że w szkołach 
prowadzonych przez Miasto organizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania 
fizycznego, (…) w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, 
w tym: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub 
aktywnej turystyki. 

(akta kontroli str. 497-501) 
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Dyrektor Wydziału Sportu UMT wyjaśnił również, że w okresie objętym kontrolą, 
w ramach prowadzonego nadzoru nie stwierdzono w działalności bieżącej TOSiR 
oraz prowadzonych przez tę jednostkę inwestycjach, żadnych nieprawidłowości43. 

(akta kontroli str. 869-870) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywie ocenia działania Miasta Tarnów na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, zapewnienie środków finansowych na przedmiotowe zadania, 
a także uzyskane w tym zakresie efekty. Ocena dotyczy również powołania i 
funkcjonowania Rady Sportu jako organu opiniodawczego Prezydenta. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Kraków,       października 2019 r. 

 

                                                      
43 Kontrole prowadzili: Małopolski Państwowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
ZUS, Urząd Skarbowy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Usterki w 2017 r. stwierdziła Komenda Miejska Straży Pożarnej w Parku Wodnym oraz w Hali przy ul. Krupniczej 
(brak oznakowania drzwi przeciw-pożarowych oraz brak aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), które 
usunięto w trakcie trwania czynności kontrolnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Kontroler: 

Barbara Madejska 
główny specjalista kontroli państwowej 
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