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I. Dane identyfikacyjne 
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie, ul.  Romualda Traugutta 5A,  
33 - 101 Tarnów, zwany dalej „TOSiR” lub „Jednostką” 
 

 

Edward Rusnarczyk, Dyrektor TOSiR w Tarnowie, od 1 stycznia 2012 r. 

 

1. Efekty działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa w ośrodku 
sportu i rekreacji. 

2. Prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej w ośrodku sportu i rekreacji. 

 

Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 30 października 2019 r.) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/145/2019 z 03.09.2019 r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia działalność TOSiR na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. 

W okresie objętym kontrolą TOSiR realizował liczne przedsięwzięcia sportowe 
i rekreacyjne służące rozwojowi aktywności fizycznej lokalnej społeczności, w tym 
powszechną naukę pływania, współzawodnictwo sportowe oraz aktywność fizyczną 
osób niepełnosprawnych. Co roku organizowano własne komercyjne imprezy 
sportowo-rekreacyjne, jak również udostępniano odpłatnie obiekty podmiotom 
zewnętrznym w celu organizacji przez nie imprez rekreacyjnych. TOSiR osiągnął 
poziom mierników z zakresu kultury fizycznej przyjętych w Strategii Sportu Miasta 
Tarnowa.  

Stan techniczny obiektów sportowych zarządzanych przez TOSiR nie budził 
zastrzeżeń. W skontrolowanych obiektach zaplecze sanitarne dostosowane było do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontrola nie wykazała przypadków użytkowania 
obiektów sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewniono 
bezpieczeństwo korzystania z obiektów, na bieżąco przeprowadzano własne 
inspekcje ich funkcjonowania, a także przeprowadzano niezbędne kontrole 
i przeglądy.  

W ocenie NIK jednostka prawidłowo prowadziła gospodarkę finansową. W okresie 
objętym kontrolą TOSiR osiągał wprawdzie straty, które wykazywały tendencję 
wzrostową, tj. z 6,5 mln zł w 2015 r. do 10,6 mln zł w 2018 r., jednak przyczyną 
powyższego były w szczególności rosnące koszty utrzymania kolejnych, nowo 
wybudowanych lub nowo wyremontowanych obiektów, a także ustalanie cen 
świadczonych usług na niskim poziomie.  

TOSiR posiadał aktualne i kompletne procedury finansowe, w tym politykę 
rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości w badanej próbie przychodów, wydatków, prowadzonej 
gospodarce pieniężnej i kasowej, ustalaniu warunków finansowych w zawartych 
umowach oraz dokonywanych rozliczeniach z kontrahentami, w tym egzekwowaniu 
zaległości. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w trzech skontrolowanych 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Badanie na próbie wykazało, 
że lokale wynajmowano po cenach rynkowych, na działalność sportowo-
rekreacyjną. Dotacje na inwestycje, otrzymane w kontrolowanych latach 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wydatkowano i rozliczono prawidłowo, 
z zachowaniem odpowiednich terminów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Efekty działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa. 

1. TOSiR jest jednostką budżetową Miasta Tarnowa od 1 stycznia 2012 r., powołaną 
uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r.4 Statut jednostki 
                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 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. 
4 nr XV/170/2011 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Tarnowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
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stanowił załącznik do ww. uchwały. Dokumenty organizacyjne TOSiR, 
w szczególności regulamin organizacyjny jednostki, regulaminy funkcjonowania 
poszczególnych obiektów oraz regulamin pracy i wynagradzania, polityka 
rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów i zarządzenie dotyczące kontroli 
zarządczej, były kompletne i aktualne. 

Decyzjami Prezydenta Miasta Tarnowa TOSiR otrzymał w trwały zarząd 
13 nieruchomości, w tym: korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, pływalnie, hale 
i sale sportowe i park biegowy. Dwie działki Jednostka dzierżawiła pod budowę 
parkingu przy hali sportowej. 

W badanym okresie TOSiR był kontrolowany m.in. przez Wydział Audytu i Kontroli 
Urzędu Miasta Tarnowa (ocena realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego), inspekcję nadzoru budowlanego (obowiązkowe okresowe badania 
stanu obiektów), inspekcję sanitarną (stan sanitarny) i Państwową Straż Pożarną 
(przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych). Ww. kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości, za wyjątkiem  kontroli, przeprowadzonej w 2017 r. przez 
Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (dotyczy pływalni 
letniej przy ul. Traugutta i al. Tarnowskich), gdzie wydano zalecenia doprowadzenia 
do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego szatni dla konserwatorów oraz 
pomieszczeń dozowania środków chemicznych. Zalecenia wykonano we 
wskazanym terminie.  

Nieruchomości i majątek ruchomy należący do TOSiR lub będący w jego trwałym 
zarządzie został ubezpieczony od wszelkich ryzyk w wyniku przetargu 
zorganizowanego przez Miasto Tarnów. 

 (akta kontroli str.4-96, 122-176, 535-541) 

2. Zgodnie ze Statutem Jednostki do jej zadań należało zarządzanie i nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej, tj. terminowe 
dokonywanie przeglądów mienia ruchomego i nieruchomości, kontrola stanu 
higieniczno-sanitarnego obiektów, dbanie o bezpieczeństwo organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz realizacja inwestycji w obiektach oddanych w trwały 
zarząd.  

(akta kontroli 97-121, 540-541 ) 

3. W Strategii Sportu Gminy Miasta Tarnowa5 określono mierniki wykonania celów 
w zakresie kultury fizycznej, dotyczące: organizacji wakacyjnego wypoczynku, 
organizacji zajęć pływania, realizacji rozgrywek szkolnego związku sportowego, 
remontów i modernizacji, budowy nowych obiektów, zwiększenia finansowania 
TOSiR oraz organizacji wydarzeń sportowych o charakterze ponadlokalnym. 
Założone wielkości wskaźników zostały osiągnięte. 

W latach 2015-2019 (I półrocze) TOSiR w ramach organizacji wakacyjnego 
wypoczynku zorganizował, odpowiednio: 117 imprez (38 381 uczestników, koszt 
31,9 tys. zł), 171 imprez (32 719 uczestników, koszt 133,4 tys. zł.), 171 imprez 
(27 407 uczestników, koszt 139,9 tys. zł), 192 imprezy (25 758 uczestników, koszt 
133,5 tys. zł). Plan na 2019 r. wyniósł 177 imprez (27 550 uczestników, koszt 
133,5 tys. zł).  

W badanym okresie TOSiR zorganizował zajęcia z nauki i doskonalenia pływania 
dla uczniów klas I-III tarnowskich szkół podstawowych, dofinansowane z Funduszu 
Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki6. Co roku w zajęciach 
uczestniczyło 300 osób. Roczny koszt zajęć wyniósł 60 tys. zł, w tym 20 tys. zł 
dofinansowania z MSiT.  

                                                      
5 Uchwała nr LVII/698/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z 11 września 2014 r. 

6 Dalej: MSiT 
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W latach 2015-2019 (I półrocze) TOSiR realizował system rozgrywek 
międzyszkolnych, w których odpowiednio uczestniczyło 7 880 uczniów (185 zajęć, 
koszt 57,9 tys. zł), 6 854 uczniów (161 zajęć, koszt 56,5 tys. zł), 5 992 uczniów 
(152 zajęcia, koszt 50 tys. zł), 8 332 uczniów (145 zajęć, koszt 56,5 tys. zł). Na 2019 
r. planowano 150 zajęć dla 6 tys. uczestników, koszt 60 tys. zł.  

W zakresie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej TOSiR wydał 
odpowiednio 444,8 tys. zł (na remont 13 obiektów), 639,4 tys. zł (na remont 
10 obiektów), 7 558,7 tys. zł (na remont 9 obiektów), 29 677,4 tys. zł (na remont 
12 obiektów). W 2019 r. planował wydać 23 809,9 tys. zł na remont 10 obiektów.  

W zakresie rozbudowy obiektów w 2015 r. wydano 5 863 tys. zł na Miejski Dom 
Sportu (w tym dofinansowanie z MSiT 850 tys. zł), w 2016 r. 2 586 tys. zł na 
przebudowę Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego 32 (w tym 
dofinansowanie z MSiT 500 tys. zł), a w 2017 r. na ten sam stadion 5 665,3 tys. zł 
(w tym dofinansowanie z MSiT 500 tys. zł).  

W badanym okresie zrealizowane wydatki TOSiR systematycznie rosły, wynosząc 
odpowiednio: 9 964 tys. zł, 10 802,7 tys. zł, 11 920,3 tys. zł, 12 764,9 tys. zł, 
12 915,2 tys. zł (plan na 2019 r.).  

W badanym okresie zorganizowano imprezy o charakterze ponadlokalnym, 
odpowiednio 1 impreza (80 uczestników), 6 imprez (1 237 uczestników), 5 imprez 
(235 uczestników) 4 imprezy (1 012 uczestników). W 2019 r. TOSiR planował 
6 takich imprez na 1250 uczestników.  

Wykonanie wyżej opisanych mierników odpowiadało wartościom planowanym 
w Strategii Sportu Gminy Miasta Tarnowa lub odbiegało od nich nieznacznie.  

Od stycznia 2019 r. w TOSiR funkcjonował budżet zadaniowy. 

(akta kontroli str. 228-231, 540-545) 

4. W latach 2015-2019 (I półrocze) TOSiR organizował: zajęcia sportowe 
i rekreacyjne (odpowiednio 74 zajęć i 9 308 uczestników, 74 zajęć i 9 167 
uczestników, 74 zajęć i 9 071 uczestników, 74 zajęć i 7 855 uczestników oraz 
16 zajęć i 2 610 uczestników), współzawodnictwo sportowe (odpowiednio 185 zajęć 
i 7 880 uczestników, 161 zajęć i 6 854 uczestników, 152 zajęcia i 5 992 
uczestników, 145 zajęć i 8 332 uczestników oraz 76 zajęć i 4 065 uczestników), 
powszechną naukę pływania (odpowiednio 20 zajęć i 300 uczestników  latach 2015-
2018 oraz 10 zajęć i 300 uczestników w I półroczu 2019 r.), aktywność fizyczną 
osób niepełnosprawnych (odpowiednio 16 zajęć i 160 wstępów, 25 zajęć i 240 
wstępów, 128 zajęć i 1 302 wstępy, 156 zajęć i 1 495 wstępów oraz 10 zajęć i 160 
wstępów).  

TOSiR zapewnił kadrę 18 instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych w latach 
2015-2018 i 11 instruktorów w I półroczu 2019 r. Ponadto w latach 2017-I półrocze 
2019 z ulgowych opłat korzystało odpowiednio 36 osób (277 wstępów), 62 osoby 
(426 wstępów) i 49 osób (390 wstępów). Dyrektor wyjaśnił, że w latach 2015-2019 
TOSiR oferował zajęcia ze wspinaczki sportowej, karate i nauki pływania (liczba tych 
zajęć utrzymywała się na stałym poziomie). Organizowano również rozgrywki 
w ramach kalendarza szkolnego związku sportowego. Liczba tych rozgrywek 
spadała, ponieważ wpłynęło mniej zgłoszeń od szkół z terenu Miasta Tarnowa 
(mniejsze zainteresowanie). W ramach rozszerzenia oferty TOSiR przygotował 
ulgowe opłaty za wejście na obiekty pływackie dla osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 732-735) 
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5. W latach 2015-2019 (I półrocze) zrealizowano odpowiednio następującą liczbę 
własnych imprez sportowo-rekreacyjnych7: 4 (1 312 uczestników), 4 (1 400 
uczestników), 4 (1 441 uczestników), 4 (1 428 uczestników) oraz 2 (795 
uczestników).Były to nauka pływania i wspinaczka sportowa. Dochód z ww. imprez 
wyniósł odpowiednio: 141,1 tys. zł, 164 tys. zł, 183,3 tys. zł, 186,5 tys. zł 
i 90,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 785) 

W latach 2015-2019 (I półrocze) zrealizowano następującą liczbę komercyjnych8 
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, odpowiednio: 2 (900 uczestników, 
dochód 129,6 tys. zł), 12 (1 691 uczestników, dochód 284,8 tys. zł), 12 (1 933 
uczestników, dochód 337,7 tys. zł), 3 (1 024 uczestników, dochód 186,4 tys. zł) 
i 3 (674 uczestników, dochód 127 tys. zł). W ramach ww. imprez komercyjnych 
udostępniono podmiotom zewnętrznym obiekty w celu przeprowadzenia nauki 
pływania (baseny) oraz wydarzeń rekreacyjnych dla firm prywatnych (stadion 
lekkoatletyczny przy ul. Traugutta).  

(akta kontroli str. 593) 

6. Do kontroli wylosowano pięć imprez komercyjnych, w tym cztery polegające na 
nauce pływania i jedną polegającą na wynajmie obiektów podmiotowi zewnętrznemu 
na imprezę „Święto Grupy Azotów – Dni Chemika”. W przypadku nauki pływania 
koszt stanowiło wynagrodzenie instruktorów oraz koszt korzystania z obiektu 
(zgodnie z cennikiem). Przychody natomiast stanowiły wpływy ze sprzedaży usługi. 
W skontrolowanych zajęciach nauki pływania TOSiR osiągnął zysk (różnica 
pomiędzy przychodami a poniesionymi kosztami) w wysokości odpowiednio: 9 tys. 
zł, 2,6 tys. zł, 2,7 tys. zł i 2,7 tys. zł. W zajęciach nauki pływania uczestniczyło 
odpowiednio: 156, 41, 262 i 45 osób. W przypadku wynajmu obiektów na imprezę 
„Święto Grupy Azotów – Dni Chemika” TOSiR nie poniósł żadnych kosztów, 
a dochód w postaci opłaty za najem wyniósł 13,5 tys. zł. Dyrektor wyjaśnił, że 
TOSiR nie organizuje we własnym zakresie imprez komercyjnych o charakterze 
masowym (poza nauką pływania), tylko wynajmuje obiekty dla podmiotów 
zewnętrznych, które takie imprezy organizują. 

Ponadto do kontroli wylosowano pięć imprez niekomercyjnych, tj. Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych we Wspinaczce Sportowej (w 2015 r.), Puchar 
Polski Młodzików i Dzieci we Wspinaczce Sportowej (w 2016 r. i 2017 r.), Puchar 
Dzieci i Dzieci Młodszych we Wspinaczce Sportowej (w 2018 r.) oraz Wakacje 
z Piłką Nożną (w 2019 r.). Koszt ww. imprez wyniósł odpowiednio: 14,4 tys. zł, 
10,8 tys. zł, 9,6 tys. zł, 7 tys. zł i 9 tys. zł. Wydatki na powyższe imprezy zostały 
uwzględnione w planie finansowym TOSiR i budżecie Miasta Tarnowa. 

(akta kontroli str. 600-601, 731, 734-735) 

7. TOSiR posiadał w trwałym zarządzie m.in. trzy boiska wielofunkcyjne ze 
sztucznymi nawierzchniami, trzy boiska piłkarskie (w tym jedno piłkarsko-
lekkoatletyczny), dwie siłownie, cztery siłownie plenerowe, dwie hale sportowe 
(w tym jedną w budowie), trzy sale sportowe, trzy stoły pingpongowe, trzy korty 
tenisowe, dwa baseny kryte, dwa lodowiska sztucznie mrożone, stadion 
lekkoatletyczny klasy 5A, jeden tor rowerowo-biegowy, dwa baseny otwarte, dwie 
kręgielnie, boisko do boules. Dyrektor wyjaśnił, że w planach jest wykonanie 
zadaszenia lodowiska sztucznie mrożonego przy ul. Traugutta oraz przebudowa 
i modernizacja stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego przy ul. Traugutta. Obie 
inwestycje posiadają komplet dokumentów wraz z ważnym pozwoleniem na 

                                                      
7 imprezy organizowane przez TOSiR przy wykorzystaniu własnych obiektów 

8 imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne przy wykorzystaniu obiektów TOSiR 
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budowę, jednak jak do tej pory nie zabezpieczono na ten cel środków finansowych 
w budżecie TOSiR i budżecie Miasta Tarnowa. 

(akta kontroli str. 546-547, 734-735) 

8. W latach 2015-2019 (I półrocze) dokonano dwóch inwestycji pn. „Przebudowa 
Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie” oraz „Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni 
okrężnej 6 torowej 400 m wraz z urządzeniami do konkurencji technicznych dla 
lekkiej atletyki przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie”. Koszt inwestycji wyniósł 
odpowiednio 10 023,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z MSiT 2 035 tys. zł (umowa 
z 20 września 2013 r.), oraz 8 604,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z MSiT 1 mln zł 
(umowa z 13 grudnia 2016 r.). Prawidłowość dokonanych wydatków sprawdzono na 
podstawie 5 faktur o największej wartości (odpowiednio o łącznej wartości 
3 529,3 tys. zł, tj. 35,2 % kosztu inwestycji, i 5 377,7 tys. zł, tj. 62,5%). Przedmiot 
faktury mieścił się w zakresie prac kontrolowanych inwestycji, a przed wypłatą 
zostały one sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 
Kwoty z faktur zaksięgowano na właściwych kontach, a dotacje zostały prawidłowo 
i terminowo rozliczone.  

(akta kontroli str. 548-592) 

9. Na podstawie analizy wykorzystania obiektów TOSiR w latach 2015-2019 nie 
stwierdzono przypadków użytkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Tylko jeden 
obiekt TOSiR zlokalizowany był w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, tj. hala 
sportowa przy ul. Krupniczej 8a połączona przewiązką ze Szkołą Podstawową nr 15. 
W regulaminie korzystania każdego obiektu określone były godziny otwarcia oraz 
zasady bezpiecznego korzystania. Regulaminy zostały ustanowione zarządzeniami 
Dyrektora TOSiR. Hale otwarte były od godz. 6 do 23, pływalnie kryte od 6 do 22, 
pływalnie letnie od 10 do 19, lodowiska od 9 do 20, stadiony i boiska piłkarskie od 
7 do 22. Dyrektor wyjaśnił, że wszystkie obiekty TOSiR położone są w granicach 
administracyjnych Miasta Tarnowa, do każdego z nich można dojechać komunikacją 
miejską, a sam przejazd nie zajmuje dużo czasu. 

(akta kontroli str. 546-547, 602-606, 659-690, 734-735) 

10. W okresie objętym kontrolą korzystano z następujących dodatkowych źródeł 
finansowania przy realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej: 

 dofinansowanie przez MSiT w wysokości 20 tys. zł rocznie zajęć z powszechnej 
nauki pływania dla klas I-III szkoły podstawowej (w każdym roku po 300 
uczestników i 400 godzin zajęć); wydatki własne TOSiR na ten cel co roku 
wynosiły 40 tys. zł; 

 od 2017 r. finansowanie z programów Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 
(dalej: PKP) kosztów korzystania z obiektów sportowych przez sportowców 
niepełnosprawnych; łącznie zorganizowano 335 godzin takich zajęć, w których 
średnio uczestniczyło 16-17 osób, a łączny koszt tych zajęć wyniósł 54,3 tys. zł; 

 dofinansowanie z Polskiego Związku Alpinizmu na coroczne przeprowadzanie 
Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski we wspinaczce sportowej, w kategorii 
wiekowej dzieci i młodzieży. W powyższych imprezach uczestniczyło 455 osób 
rocznie, a łączna kwota ich dofinansowania wyniosła 35,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 731-733) 

11. TOSiR informował mieszkańców o swojej ofercie poprzez strony internetowe 
jednostki i Urzędu Miasta oraz poprzez media społecznościowe. Dyrektor wyjaśnił, 
że oferta TOSiR reklamowana była również w czasie wywiadów udzielanych 
regionalnemu radiu, telewizji oraz prasie. 

(akta kontroli str.  692-713, 734-735) 



 

8 

12. Do kontroli zaplecza sanitarnego wybrano trzy obiekty TOSiR, tj.: Miejski Dom 
Sportu przy ul Traugutta 5a, Park Wodny na ul. Piłsudskiego 30 oraz Halę Sportową 
na ul. Krupniczej 8a. Znajdowały się w nich pomieszczenia higienicznosanitarne 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewniono w nich przestrzeń 
manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 m na 1,5 m, zastosowano w tych 
pomieszczeniach oraz na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, zainstalowano 
odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki oraz natryski, a także 
zamontowano uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. 

(akta kontroli str.  714-730, 753-784) 

13. Wyżej wymienione trzy obiekty były w należytym stanie technicznym (bez 
widocznych oznak zniszczenia), sanitarnym (m.in. czyste toalety, powierzchnie 
wspólnego użytku i parkiety w hali)  oraz estetycznym. Można było do nich dojechać 
komunikacją miejską. W bezpośrednim sąsiedztwie Hali Sportowej na ul. Krupniczej 
8a znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 15. Wszystkie trzy obiekty posiadały 
książki obiektów budowlanych, w których na bieżąco ujmowane były 
przeprowadzane kontrole, m.in. badania przewodów kominowych i wentylacyjnych, 
hydrantów, oświetlenia, instalacji elektrycznych i odgromowych, wentylacji, jak 
również przeglądy okresowe budynków oraz urządzeń i instalacji  
wykorzystywanych na basenach. Wyżej wymienione kontrole i przeglądy nie 
wykazały poważnych nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str.  736-752, 714-730, 753-784) 

14. W okresie objętym kontrolą TOSiR przeprowadzał własne inspekcje 
funkcjonowania obiektów. Zakres inspekcji obejmował m.in. stan techniczny 
i sanitarny, obecność pracowników na stanowiskach pracy, jak również stan 
wyposażenia i otoczenia obiektu. Dyrektor wyjaśnił, że nie zawsze inspekcje 
w obiektach wpisywane są do książki kontroli, ponieważ nie ma takiego obowiązku. 
Tylko najistotniejsze inspekcje wpisywano do książek kontroli. Ponadto Dyrektor 
wyjaśnił, że nie tworzy się harmonogramów inspekcji, ponieważ przyjęto zasadę, 
że inspekcje przeprowadzane są co najmniej raz w tygodniu oraz za każdym razem, 
gdy powstał jakiś problem. Poza tym  raz w miesiącu przeprowadzana była narada 
wszystkich kierowników obiektów TOSiR.  

(akta kontroli str.  786-794, 998-1000) 

15. W okresie objętym kontrolą Dyrektor TOSiR zlecał inspektorom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia co pół roku kontrole stanu technicznego obiektów 
budowlanych oraz co 5 lat przeglądy budowlane wszystkich obiektów TOSiR. 
Kontrole wykazywały dobry stan techniczny budynków i nie wskazywały, że istniało 
zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób lub mienia. Protokoły kontroli 
przekazywane były do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nie 
wydawał żadnych zaleceń.   

(akta kontroli str.  795-807) 

16. Dyrektor TOSiR nie formułował i nie realizował planu marketingowego 
pozycjonującego na rynku zarówno obiekty, jak i oferowane aktywności i usługi. 
Dyrektor wyjaśnił, że TOSiR na rynku tarnowskim nie ma konkurencji w zakresie 
oferowanych aktywności i usług, więc nie ma sensu pozycjonowanie tych 
aktywności i usług. Działania marketingowe i promocyjne były realizowane poprzez 
wywieszanie plakatów, wywiady w prasie, telewizji i radiu regionalnym oraz poprzez 
nagłaśnianie informacji o różnych imprezach, w tym na stronach internetowych 
TOSiR i Urzędu Miasta. 

(akta kontroli str.  998-999) 
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17. W okresie objętym kontrolą TOSiR współpracował z innymi podmiotami (szkoły, 
stowarzyszenia, kluby sportowe, inne jednostki samorządu terytorialnego) 
w organizacji różnych imprez, np.: turnieje różnych dyscyplin sportu, biegi uliczne, 
treningi szkolne. Łącznie w latach 2015-2019 (I półrocze) współorganizowano 
odpowiednio 17, 27, 14, 25 i 10 imprez. 

(akta kontroli str.  808-813) 

18. TOSiR uczestniczył w programach wsparcia sportu i rekreacji na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa z 2 maja 2012 r., którym wprowadzono 
regulamin Użytkowania Systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej9, oraz na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie z 28 czerwca 2012 r., która wprowadziła 
program Karta Tarnowskiej Rodziny10. Efektem funkcjonowania ww. programów był 
systematyczny wzrost liczby osób korzystających z usług TOSiR. W latach 2015-
2019 (I półrocze) w ramach ww. programów zarejestrowano odpowiednio 
następującą ilość wstępów: 46 475, 58 332, 71 027, 85 487 i  31 336. Ponadto 
Prezydent Miasta Tarnowa dla każdego obiektu ustalał preferencyjne opłaty za 
korzystanie z usług TOSiR dla stowarzyszeń i fundacji sportowych z terenu 
Tarnowa. 

(akta kontroli str. 228-249, 814-834) 

19. TOSiR promował sport i rekreację na stronach internetowych swojej i Urzędu 
Miasta, poprzez plakaty i filmy promocyjne (np. mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 
U 16). W planie finansowym nie zawarto pozycji wydatków na reklamę. Dyrektor 
wyjaśnił, że ofertę TOSiR reklamuje się również poprzez wywiady udzielane 
regionalnej prasie, radiu i telewizji. Na reklamę nie planuje się wydatków, ze 
względu na gospodarność realizuje się nieodpłatne formy reklamy i promocji. 

(akta kontroli str. 692-713, 835, 998-999) 

20. TOSiR bezpośrednio zatrudniał instruktorów do nauki pływania (co roku 
18 instruktorów, a w 2019 r. 11). Poza tym udzielał zamówień podmiotom do 
prowadzenia konkretnych zajęć w danej dyscyplinie sportowej, m.in.: wschodnie 
sztuki walki, wspinaczka sportowa turnieje i rozgrywki piłki nożnej. Podmioty te we 
własnym zakresie zapewniały odpowiednią liczbę instruktorów.  

(akta kontroli str. 732, 838-844) 

21. W okresie objętym kontrolą TOSiR nie prowadził drużyn sportowych. 

(akta kontroli str. 837) 

22. W regulaminach korzystania z obiektów sportowych TOSiR ustalone zostały 
zasady bezpiecznego korzystania z każdego obiektu. W latach 2015-2019 
(I półrocze) stwierdzono następującą liczbę wypadków: 2, 2, 1, 1 i 2 (na łącznie 
4 obiektach), polegających m.in. na urazach kończyn, rozbiciu łuku brwiowego, 
uszkodzeniu zębów. W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających nie 
stwierdzono zaniedbań ze strony pracowników TOSiR. Każdy obiekty wyposażony 
był w apteczkę, a baseny oznaczone były tabliczkami ostrzegającymi przed śliską 
nawierzchnią. 

(akta kontroli str. 659-690, 836, 714) 

 

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

                                                      
9 Ustalenie niższych, preferencyjnych opłat za korzystanie z usług TOSiR dla mieszkańców Miasta Tarnowa, 
w tym odrębne stawki opłat dla seniorów. 

10 Ustalenie niższych opłat za korzystanie z usług TOSiR dla tarnowskich rodzin wielodzietnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK pozytywnie ocenia efekty działań TOSiR na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa. 

 

2. Prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej w 
TOSiR 

1. W latach 2015-2019 (I półrocze) jednostka osiągnęła dochody odpowiednio 
w wysokości: 6 462 tys. zł (108% planu), 4 756 tys. zł (91% planu), 4 900 tys. zł 
(99% planu), 4 394 tys. zł (99% planu) oraz 5 509 tys. zł (120% planu – przyczyną 
wzrostu dochodów był zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT). Głównymi tytułami 
osiąganych dochodów były: § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych (...)”, § 0830 „Wpływy z usług”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” 
(głównie rozliczenia z tytułu VAT). W strukturze dochodów ww. tytuły stanowiły od 
71% do 99% łącznych wpływów. W latach 2015-2018 jednostka poniosła wydatki 
odpowiednio w wysokości: 16 522 tys. zł (95% planu), 14 278 tys. zł (99% planu), 
25 429 tys. zł (91% planu) oraz 42 721 tys. zł (38% planu). Głównymi tytułami 
poniesionych wydatków były: § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, § 
4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, § 4260 „Zakup energii”. W strukturze 
wydatków ww. tytuły stanowiły od 23% do 60%. Dyrektor wyjaśnił, że udział § 4010, 
4210 i 4260 w sumie wydatków zmniejszył się w latach 2017-2019, ponieważ 
rozpoczęto wówczas inwestycje na Stadionie Piłsudskiego oraz Hali Jaskółka w 
Tarnowie Mościcach. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że ewidencja księgowa 
uniemożliwia ustalenie kosztów poszczególnych imprez organizowanych przez 
TOSiR. Źródłem finansowania takich imprez były środki przekazane z budżetu 
Miasta Tarnowa, ponieważ TOSiR jest jednostką budżetową. W okresie objętym 
kontrolą nie otrzymano żadnych dotacji dofinansowujących organizację imprez. 

W latach 2015-2018 TOSiR ponosił straty w wysokości odpowiednio 6 567 tys. zł, 
8 376 tys. zł, 9 413 tys. zł, 10 648 tys. zł. Dyrektor wyjaśnił, że w związku z tym, 
że TOSiR jest jednostką budżetową, to środki na wydatki otrzymuje z budżetu 
Miasta Tarnowa, tak więc faktycznie strata TOSiR obciąża budżet Gminy Miasta 
Tarnowa. 

 (akta kontroli str. 177-190, 734-735) 

2. W toku kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości: 

a) generowanych dochodów na podstawie pięciu wybranych faktur z grudnia 2018 r. 
Ustalono, że wysokość dochodu została ustalona na podstawie zarządzeń 
Dyrektora w sprawie wprowadzenia cenników lub zawartych umów. 

(akta kontroli str.250-275, 629-654) 

b) prowadzenia gospodarki pieniężnej (zatwierdzania operacji finansowych 
gotówkowych i bezgotówkowych) na przykładzie trzech wybranych transakcji 
z każdego roku w latach 2015-2018. Ustalono, że płatności dokonano po 
wcześniejszym opisaniu faktury przez pracownika merytorycznego, sprawdzeniu 
pod względem formalno-rachunkowym i dokonaniu wstępnej kontroli w trybie 
art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11 przez 
Głównego Księgowego oraz zatwierdzeniu tej faktury przez Dyrektora do wypłaty. 
Na podstawie wyżej opisanej faktury pracownik przygotował przelew do wypłaty. 
Zatwierdzenie przelewu w systemie płatności bankowych odbyło się przez 
Głównego Księgowego oraz Dyrektora. 

                                                      
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej: ufp. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli str. 254-365, 633-656) 

c) ustalania warunków finansowych (wycen przedmiotów zamówienia) zawartych 
w umowach na przykładzie trzech umów, w tym jednej umowy zawartej na postawie 
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12. Ustalono, 
że do kwoty powyżej 30 tys. euro stosowane były przepisy wynikające z Pzp. 
Umowy poniżej 30 tys. euro były zawierane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 
TOSiR z 10 stycznia 2017 r. Ww. zarządzenie dzieliło zamówienia na 4 grupy, tj. do 
3 tys. euro, od 3 tys. do 5 tys. euro, od 5 tys. do 15 tys. euro, od 15 tys. do 30 tys. 
euro. Zakupów do 3 tys. dokonywano z wolnej ręki przy zastosowaniu rozpoznania 
cenowego usług bądź dostaw. Zakupów od 3 tys. do 5 tys. euro oraz od 5 tys. euro 
do 15 tys. euro dokonywano poprzez skierowanie zapytania ofertowego do 
przynajmniej trzech oferentów (telefonicznie lub mailowo w przypadku mniejszego 
przedziału cenowego oraz pisemnie w przypadku większego przedziału cenowego). 
Zakupów powyżej 15 tys. euro dokonywano poprzez przeprowadzenie 
postępowania przetargowego na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. 

(akta kontroli str. 191-204) 

d) dokonywanych rozliczeń z kontrahentami, w tym egzekwowania należności na 
przykładzie trzech przeterminowanych płatności. Ustalono, że w każdym przypadku 
wystosowano pisma z ponagleniem oraz noty odsetkowe. Zaległości uregulowano 
w wysokości pierwotnej należności wraz z odsetkami. 

(akta kontroli str. 232-253, 611-632) 

e) dokonywanych wydatków, na podstawie trzech losowo wybranych faktur 
z grudnia każdego roku. Ustalono, że wydatków dokonywano w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań określonych 
w umowach lub pisemnych zleceniach wykonania usług lub zamówienia towarów. 

(akta kontroli str. 254-365, 633-656) 

f) przeprowadzanych kontroli dokumentów księgowych przez Głównego Księgowego 
na podstawie trzech losowo wybranych faktur z grudnia każdego roku oraz jednej 
listy płac z każdego roku. Ustalono, że faktury zostały opisane przez pracownika 
merytorycznego, Główny Księgowy sprawdził je pod względem formalno-
rachunkowym i dokonał wstępnej kontroli w trybie art. 54 ust. 1 pkt 3 ufp. Każda 
faktura do wypłaty zatwierdzona została przez Dyrektora. Listy płac zatwierdził 
kierownik działu kadr, Główny Księgowy oraz Dyrektor. Płatności w systemie 
bankowym zostały dokonane po ponownym zatwierdzeniu ich przez Głównego 
Księgowego i Dyrektora. 

(akta kontroli str. 254-446, 633-656) 

g) prowadzenia gospodarki kasowej na podstawie jednego raportu kasowego 
z każdego roku. Ustalono, że raporty kasowe miały odwołania do dokumentów 
źródłowych, były zatwierdzone i sporządzane z częstotliwością określoną w polityce 
rachunkowości, tj. do 20 każdego miesiąca oraz za okres od 20 do ostatniego dnia 
miesiąca, za wyjątkiem dwóch obiektów (Park Wodny przy ul. Piłsudskiego oraz 
Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta), z których raporty kasowe sporządzane 
były codziennie. 

(akta kontroli str. 447-533) 

h) prawidłowości i kompletności opracowanych zasad rachunkowości. Ustalono, 
że polityka rachunkowości zawierała m.in. metody wyceny aktywów i pasywów oraz 
ustalania wyniku finansowego, jak również wyszczególnienie kont księgi głównej 
oraz zasad klasyfikacji zdarzeń. 

                                                      
12 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.; dalej: Pzp. 
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(akta kontroli str. 122-152) 

Do każdego obiektu udostępnianego komercyjnie (dwa baseny kryte, trzy hale i sale 
sportowe, trzy boiska/stadiony piłkarskie, dwa baseny letnie, dwa lodowiska 
sztucznie mrożone) Prezydent Miasta Tarnowa wydał zarządzenie ustalające opłaty 
za korzystanie z obiektu. Dyrektor wyjaśnił, że negocjacje cenowe w zakresie najmu 
obiektów należały do kompetencji Dyrektora TOSiR. Prezydent Miasta Tarnowa 
informowany był o warunkach wynajmu zawieranego na okres do 3 lat, natomiast na 
warunki wynajmu powyżej 3 lat Prezydent musiał wydać zgodę. Każdorazowo 
Prezydent otrzymywał wraz z proponowanymi warunkami umowy najmu zestawienie 
aktualnych cen rynkowych wynajmu. Również na koniec roku do Prezydenta 
składana była informacja o wynajętych nieruchomościach i zastosowanych 
stawkach. 

(akta kontroli str. 734-735, 228-249, 607-628) 

3. W wyniku kontroli ustalono że:  

a) przyjęto zasady (politykę) rachunkowości zarządzeniem Dyrektora TOSiR 
nr 18/2018 z 11 grudnia 2018 r.,  

b) prowadzono, na podstawie dowodów księgowych, księgi rachunkowe, ujmujące 
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 

c) okresowo ustalano lub sprawdzano drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan 
aktywów i pasywów, 

d) wyceniano aktywa i pasywa oraz ustalano wynik finansowy, 

e) sporządzano sprawozdanie finansowe na koniec każdego roku, 

f) gromadzono i przechowywano dowody księgowe, 

g) przekazywano do Urzędu Miasta Tarnowa sprawozdania finansowe celem 
dokonania konsolidacji. 

(akta kontroli str. 205) 

Procedury finansowe TOSiR obejmowały w szczególności politykę rachunkowości, 
instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasady prowadzenia 
rejestru druków ścisłego zarachowania, zasady inwentaryzacji, regulamin kontroli 
zarządczej oraz instrukcje o organizacji i zakresie działania składnicy akt. 

Kontrola ww. dokumentacji nie wykazała ich niezgodności z przepisami ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości13, ufp oraz statutem. 

(akta kontroli str. 79-96, 122-176, 206-227, 276-277) 

4. Dyrektor opracowując plany finansowe na lata 2015-2019 uwzględnił 
przeznaczenie wydatków (m.in. wynagrodzenia, koszty utrzymania obiektów, w tym 
zakup materiałów i wyposażenia oraz energię) planując je odpowiednio w wysokości 
17 334 tys. zł, 14 490 tys. zł, 27 882 tys. zł 65 626 tys. zł i 37 006 tys. zł, oraz źródła 
dochodów (m.in. wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy ze sprzedaży świadczonych 
usług) planując je odpowiednio w wysokości 5 971 tys. zł, 5 231 tys. zł, 4 937 tys. zł, 
4 459 tys. zł oraz 4 572 tys. zł. W okresie objętym kontrolą TOSiR nie zaciągał 
kredytów ani pożyczek. Dyrektor wyjaśnił, że przy opracowywaniu planu 
finansowego szacuje się wielkość wydatków i dochodów na podstawie lat ubiegłych. 
Z reguły na wydatki narzucony jest, przez Gminę Miasta Tarnowa, limit wydatków 
bieżących, do których dodaje się ewentualne wydatki związane z planowanymi 

                                                      
13 Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
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inwestycjami. Dochody szacuje się na podstawie przewidywanej liczby osób 
korzystających z obiektu i aktualnego cennika usług. 

(akta kontroli str. 734-735, 657-658) 

5. Jednostka prowadziła ewidencję kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym 
z podziałem na paragrafy. Dodatkowo na koncie 990 „Plan finansowy wydatków 
budżetowych w układzie zadaniowym” prowadzona była ewidencja budżetu 
w układzie zadaniowym z podziałem na następujące zadania: utrzymanie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, organizacja i współorganizacja imprez sportowych 
i rekreacyjnych oraz nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koncie130 
„Rachunek bieżący” na subkoncie dochodów i wydatków prowadzona była 
ewidencja wydatków  i dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf oraz konkretny 
obiekt jednostki.  

(akta kontroli str. 122-152) 

6. Do kontroli wybrano trzy postępowania w sprawie zakupu, tj. dostawa i montaż 
pięciu nowych kontenerów szatniowych do obsługi stadionu lekkoatletycznego przy 
ul. Traugutta w Tarnowie na kwotę 136 tys. zł brutto, dostawa i montaż wanny SPA 
do basenów publicznych na kwotę 110 tys. zł brutto oraz remont pokrycia 
dachowego pływalni TOSiR przy ul. Piłsudskiego 30. Wszystkie ww. zamówienia 
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości w opracowanych specyfikacjach parametrów technicznych 
i istotnych warunkach zamówienia. Każdy zakup przeszedł procedurę zgłoszenia 
zapotrzebowania, zatwierdzenia i ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej oraz 
rocznym planie finansowym, jak również weryfikację pod względem merytorycznym, 
formalnym i rachunkowym otrzymanych faktur zakupowych. W każdym przypadku 
podpisano umowę z wykonawcą, który wygrał przetarg oraz protokół odbioru 
końcowego robót. Dyrektor wyjaśnił, że on wraz z kierownikiem działu eksploatacji 
obiektów podejmuje decyzje, jakie środki trwałe należy kupić, przeprowadzić 
modernizację lub remont. Następnie dokonuje się zgłoszenia do Urzędu Miasta 
Tarnowa w celu zapisania odpowiedniej kwoty w planie finansowym TOSiR w dziale 
926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, paragrafy 6050 „Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych” i 6060 „Zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych”.   

(akta kontroli str. 998-999, 845-877) 

7. W okresie objętym kontrolą TOSiR wynajmował powierzchnię podmiotom 
zewnętrznym na podstawie dziewięciu umów najmu. Do kontroli wylosowano trzy 
umowy najmu, tj.: najem lokalu o powierzchni 150 m2 na poddaszu budynku TOSiR 
przy ul. Wojska Polskiego 14 na prowadzenie klubu bilardowego, najem 
pomieszczenia w piwnicy Miejskiego Domu Sportu o powierzchni 338 m2 na 
prowadzenie kręgielni i innej działalności sportowo-rekreacyjnej oraz najem trzech 
pomieszczeń w hali sportowej przy ul. Krupniczej o łącznej powierzchni 126,5 m2 
w celu prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, m.in. gimnastyki korekcyjnej, aerobiku 
i samoobrony.  

Pomieszczenia wynajęto po cenach rynkowych (miesięczny czynsz wyniósł od 
1,4 tys. zł do 2 tys. zł). Dyrektor wyjaśnił, że pod działalność gospodarczą wynajęto 
lokale, których ze względów ekonomicznych nie opłacało się TOSiR prowadzić we 
własnym zakresie. Stawki czynszu ustalono z uwzględnieniem lokalizacji obiektów 
i cen rynkowych wynajmu powierzchni. W wynajętych powierzchniach prowadzona 
była działalność sportowo-rekreacyjna. Wynajęte obiekty na bieżąco były 
monitorowane pod kątem przestrzegania przez najemców warunków umów. 

(akta kontroli str. 998-999, 878-891) 
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8. Procedurę opracowywania planów finansowych określano co roku w drodze 
zarządzeń Prezydenta Miasta Tarnowa. Zarządzenie ustalało system prac 
planistycznych nad przygotowaniem projektu budżetu na każdy rok budżetowy, 
w tym obowiązek zaplanowania wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak również 
dochodów. Dyrektor wyjaśnił, że przy opracowywaniu planu finansowego 
uzgadniane były limity wydatków dla TOSiR, które uwzględniały możliwości 
finansowe Gminy, oraz wyzwania i potrzeby TOSiR. W czasie uzgadniania planu 
finansowego rozpatrywano różne warianty postępowania i finansowania. 

(akta kontroli str. 998-999, 892-895) 

9. TOSiR składał do Urzędu Miasta Tarnowa roczne i półroczne sprawozdania 
z wykonania budżetu, tj.: osiągniętych dochodów, poniesionych wydatków, 
zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz realizacji programów 
wieloletnich. Ponadto co roku do Urzędu Miasta Tarnowa oraz do publikacji na 
stronach BIP przekazywane były sprawozdania z działalności finansowo-
gospodarczej zawierające m.in. dane z udostępniania obiektów, organizowania 
imprez, nauczania pływania oraz sprawozdania z realizacji tarnowskich kart 
miejskich. Sporządzane były również sprawozdania z realizacji „Strategii sportu 
i strategii rozwiązywania problemów społecznych” Miasta Tarnowa oraz dane do 
raportów o stanie Miasta opisujące kompleksowo działalność TOSiR. 

(akta kontroli str. 97-121, 896-957, 958-972) 

10. W latach 2015-2019 (I półrocze) TOSiR poniósł wydatki na budowę, 
modernizację i remont obiektów w kwocie 76 322 tys. zł,  w tym 58 282 tys. zł ze 
środków własnych Gminy Miasta Tarnowa oraz 1 835 tys. zł z dotacji celowej 
z budżetu państwa lub funduszy celowych. 

(akta kontroli str. 534) 

11. W latach 2015-2019 (I półrocze) łącznie zaplanowano wydatki odpowiednio 
w kwotach: 17 334 tys. zł, w tym majątkowe 7 051 tys. zł (wykonanie ogółu 
wydatków 95%), 14 490 tys. zł, w tym majątkowe 3 350 tys. zł (wykonanie ogółu 
wydatków 99%), 27 882 tys. zł, w tym majątkowe 15 697 tys. zł (wykonanie ogółu 
wydatków 91%), 65 626 tys. zł, w tym majątkowe 52 575 tys. zł (wykonanie ogółu 
wydatków 65%) i  37 006 tys. zł, w tym majątkowe 23 810 tys. zł (wykonanie ogółu 
wydatków za I półrocze 2019 r. – 38%). Przyczyną niewykonania w 100% planu 
wydatków były przesunięcia w terminach realizacji prowadzonych inwestycji. 

(akta kontroli str. 691) 

12. W okresie objętym kontrolą MSiT przekazało dwie dotacje, tj. umową 
nr 2013/0170/0600/SubA/DIS/T z 20 września 2013 r. na przebudowę Miejskiego 
Domu Sportu w Tarnowie w kwocie 2 035 tys. zł (łączna wartość inwestycji 
10 023,2 tys. zł) oraz umową nr 2016/0611/0600/SubA/DIS/T z 13 grudnia 2016 r. 
na przebudowę boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej sześciotorowej 400m wraz 
z urządzeniami do konkurencji technicznych dla lekkiej atletyki przy 
ul. Piłsudskiego 32 w kwocie 1 mln zł (łączna wartość inwestycji 8 604,2 tys. zł). 
Sporządzone rozliczenia dotacji zawierały sprawdzone pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktury od wykonawców wyłonionych 
w drodze przetargów oraz opis uzyskanego efektu rzeczowego. Rozliczenia 
przekazano do MSiT w terminie wynikającym z zawartych umów, tj. odpowiednio 
7 października 2015 r. i 6 lutego 2018 r.  

(akta kontroli str. 548-592, 973-997) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK pozytywnie ocenia prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej TOSiR. 

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 dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. 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. 
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