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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ (dalej: Urząd). 

 

Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ, od 4 grudnia 2014 r. (dalej: 
Burmistrz). Poprzednio funkcję kierownika jednostki pełnił Marek Fryźlewicz 
(od 6 listopada 1996 r.).  

 

1. Przygotowanie i wdrożenie strategii wsparcia sportu i rekreacji. 

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

 

Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia kontroli), 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 

 

Monika Gruszeczka-Jasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/138/2019 z 31 lipca 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 ocenia pozytywnie działania Urzędu Miasta Nowy Targ 
na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa. 

Urząd podejmował skuteczne działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
lokalnej społeczności. W strategicznych dokumentach Miasta uwzględniono rozwój 
sportu i rekreacji w Nowym Targu. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym 
Targu (dalej: MCSiR), realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej, oferowało 
zróżnicowane zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowało zawody i imprezy 
sportowo-rekreacyjne, a także utrzymywało bazę obiektów sportowych w należytym 
stanie technicznym, umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie. Urząd szeroko 
promował organizowane przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne. Zlecał realizację 
zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu instytucjom 
pozarządowym, a prowadzonym szkołom podstawowym zapewniał środki na 
realizację działań takich jak pozalekcyjne zajęcia sportowe czy programy „Jeżdżę 
z głową” i „Już pływam”. Dotacje na rozwój sportu i rekreacji instytucjom 
pozarządowym zostały udzielone zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Nadzór 
Urzędu nad infrastrukturą sportową i realizowanymi zadaniami w zakresie sportu 
i rekreacji był prawidłowy. 
Jednocześnie NIK zauważa, że stopień realizacji mierników określonych w „Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012–2020” nie był bieżąco monitorowany, gdyż 
jego pomiar założono dopiero na koniec okresu jej obowiązywania.  Zdaniem Izby 
uniemożliwiało to bieżącą modyfikację Strategii, a w rezultacie dostosowanie 
podejmowanych działań do aktualnych uwarunkowań i potrzeb Miasta oraz 
społeczności lokalnej.     

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie strategii wsparcia sportu i rekreacji 

1.1. Rada Miasta Nowy Targ (dalej: Rada Miasta), na podstawie m.in. art. 27 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie3, podjęła uchwałę nr VII/46/2011 
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadań własnych Miasta Nowego Targu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 
Uchwałą przyjęto, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Nowym Targu będzie 
służyło realizacji co najmniej jednego z celów publicznych: 
a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Miasta, 
b) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów 

sportowych, 
c) zwiększeniu dostępności mieszkańców Nowego Targu do działalności 

sportowej, 
d) promocji sportu i aktywnego stylu życia, 
e) kreowaniu pozytywnego wizerunku Miasta poprzez sprzyjanie 

współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach. 
Cele te miały być realizowane za pomocą dotacji celowych, udzielanych na 
warunkach i w trybie przewidzianym Uchwałą, przeznaczonych na 
sfinansowanie lub dofinansowanie projektów służących realizacji jednego z ww. 

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

opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 
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celów. O dotację mogły ubiegać się kluby sportowe działające na terenie 
Miasta, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

(akta kontroli str. 317-325) 

Uchwałą Nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Rada Miasta przyjęła 
„Strategię Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012 - 2020”. Jednym z trzech 
celów priorytetowych określonych w Strategii były turystyka, rekreacja i sport. 
Jako mocne strony Miasta wskazano m.in. położenie geograficzne, przede 
wszystkim sąsiedztwo popularnych atrakcji turystycznych i przyrodniczych, jak 
pasma górskie (Gorce, Pieniny i Tatry) oraz zasoby wodne (Jezioro 
Czorsztyńskie, rzeka Dunajec), umożliwiające uprawianie sportów narciarskich 
i wodnych, funkcjonującą bazę sportowo-rekreacyjną, dostępne tereny 
rekreacyjne oraz ogromne doświadczenie szkoleniowe w hokeju na lodzie 
(zaplecze olimpijskie). Jako okazje i szanse zdefiniowano m.in. rozwój 
sportowej bazy szkoleniowej oraz marketingu sportowego ze szczególnym 
wykorzystaniem hokeja na lodzie. Jako słabe strony określono m.in. brak krytej 
pływalni i hali sportowej oraz niewystarczającą bazę lokalowo-sportową szkół. 
Jednym z celów operacyjnych w Strategii (cel I.3.) był rozwój infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Cel miał zostać zrealizowany poprzez 
następujące zadania: 
- I.3.1. Wyznaczenie obszarów rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej 
i wprowadzenie ich do planów zagospodarowania przestrzennego (mierniki: 
m.in. liczba uczestników cyklicznych imprez sportowych oraz zmienne, 
procentowe liczby uczestników takich imprez), 
- I.3.2. Modernizacja „miasteczka komunikacyjnego” i adaptacja przestrzeni do 
funkcji małego parku (mierniki: liczba zmian ilościowych nowych obszarów 
sportowo-rekreacyjnych i zmiana procentowa zagospodarowanych przestrzeni 
sportowo-rekreacyjnych), 
- I.3.3. Uruchomienie stacji narciarskiej na Kowańcu jako ważnego nośnika 
wzrostu gospodarczego Miasta oraz aktywizacji indywidualnej 
przedsiębiorczości (mierniki: m.in. liczba potencjalnych gości korzystających 
z oferty narciarskiej Nowego Targu, liczba nowych podmiotów gospodarczych 
powstałych po uruchomieniu stacji narciarskiej), 
- I.3.4. Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej (mierniki: m.in. liczba uczestników 
czynnie uprawiających sport w tym obiekcie oraz liczba uczestników na 
trybunach zorganizowanych przedsięwzięć sportowych), 
- I.3.5. Budowa ścieżek rowerowych oraz utrzymywanie narciarskich tras 
biegowych jako oferty stałej w sezonie letnim i zimowym (mierniki: m.in. 
długość tras w km, liczba uczestników czynnie uprawiających sport rowerowy 
oraz biegi narciarskie, sprawdzanie poziomu atrakcyjności oferty sportowo-
rekreacyjnej), 
- I.3.6. Wsparcie istniejących narciarskich tras zjazdowych: Zadział, Długa 
Polana (mierniki: m.in. określenie dostępności komunikacyjnej wyciągów 
narciarskich, liczba imprez narciarskich zorganizowanych w sezonie zimowym), 
- I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach (mierniki: liczba 
ścieżek dydaktycznych oraz liczba zajęć godzinowych zorganizowanych 
w nowotarskich placówkach oświatowych na ścieżkach edukacyjnych), 
- I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu 
sportowego hali „Gorce” (mierniki: m.in. liczba uczestników korzystających 
z oferty sportowej i rekreacyjnej oraz liczba imprez sportowych organizowanych 
na zmodernizowanych obiektach), 
- I.3.9. Budowa krytego basenu na terenie Miasta (mierniki: miesięczna liczba 
uczestników, bilans roczny oraz koszty utrzymania basenu), 
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- I.3.10. Instalacja kontenerowego lodowiska na płycie Rynku wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (mierniki: m.in. miesięczna liczba uczestników, 
liczba imprez zorganizowanych na lodowisku oraz nakłady w złotych 
poniesione na promocję atrakcji), 
- I.3.11. Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego (mierniki: 
liczba wybudowanych obiektów dydaktyczno-sportowych, liczba osób 
korzystających z tych obiektów, liczba osób niepełnosprawnych korzystających 
ze zmodernizowanych lub wybudowanych obiektów dydaktyczno-sportowych). 

Cel operacyjny II.2. „Kreowanie specyficznych produktów lokalnych” miał być 
realizowany m.in. poprzez zadania: 
- II.2.2. Opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych 
grup odbiorców (mierniki: m.in. liczba osób korzystających z oferty aktywnego 
wypoczynku i oferty sportowej miasta oraz procentowe zmiany tej liczby, liczba 
zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej 
organizowanych na terenie Miasta oraz liczba widzów tych zawodów, zarówno 
bezpośrednich, jak i odbierających zawody za pomocą środków masowego 
przekazu), 
- II.2.3. Wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu 
(mierniki: jak dla zadania II.2.2.). 
Dla każdego zadania w Strategii określono też ramy czasowe jego realizacji.  

(akta kontroli str. 70-89) 
Raz w roku sporządzano raport z realizacji Strategii, przygotowywany przez 
Zespół ds. jej monitorowania. W raportach sporządzonych za lata 2015-2018  
brakowało jednoznacznej odpowiedzi, na jakim poziomie w kolejnych latach 
osiągnięto stopnie realizacji wskaźników liczbowych i procentowych 
odnoszących się do poszczególnych zadań (z nielicznymi wyjątkami, jak 
np. budowa krytej pływalni, zakończona w 2014 r., gdzie w kolejnych raportach 
podawano liczbę osób korzystających w ciągu roku z tego obiektu 
w porównaniu do lat poprzednich, informacja o liczbie kilometrów ścieżek 
rowerowych oraz liczbie kilometrów utrzymywanych biegowych tras 
narciarskich). W odniesieniu do realizacji większości zadań podano tam jedynie 
informacje o dużym stopniu ogólności (np. w przypadku zadania I.3.7. 
„Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach” w kolejnych raportach co 
roku powtarzała się informacja, że „Zadanie wykracza poza teren miasta. 
Ścieżki są realizowane przez Gorczański Park Narodowy”, brakowało natomiast 
informacji o liczbie zajęć godzinowych zorganizowanych w nowotarskich 
placówkach oświatowych na ścieżkach edukacyjnych; podobnie w raportach 
brakowało informacji np. o liczbie przeprowadzonych zawodów sportowych 
ogólnopolskich i międzynarodowych oraz o liczbie widzów tych zawodów, 
zarówno uczestniczących bezpośrednio jak i za pomocą środków masowego 
przekazu). 

(akta kontroli str. 90-160, 189-193, 417-426) 

Burmistrz wyjaśnił, że monitorowanie efektów realizacji Strategii odbywa się na 
bazie analizy danych mierników przyjętych dla poszczególnych zadań 
wynikających z celów strategicznych i operacyjnych, która zostanie 
opracowana w raporcie końcowym podsumowującym realizację całej „Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020”. W sprawozdaniach rocznych przyjęto, 
iż opis obejmuje ogólne określenie kierunku realizowanych działań, a dokładne 
dane zostaną zawarte w dokumencie końcowym, wraz z oceną stopnia 
realizacji danych zadań. 
Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Nowy Targ nr 120.Z.16.2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania 
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Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ, została dokonana analiza 
realizacji zadań strategicznych, określonych w „Strategii Rozwoju Miasta Nowy 
Targ 2012-2020”. W wyniku prac Zespołu powstał raport z ewaluacji Strategii, 
w którym określono wnioski i rekomendacje. 

(akta kontroli str. 428-455) 

W części tego raportu (zredagowanego w 2018 r.) dotyczącej wniosków 
zawarto stwierdzenie, że Strategia, w kontekście m.in. uwarunkowań i sytuacji 
społeczno-gospodarczej Nowego Targu, uległa dezaktualizacji i w związku 
z tym niezbędna jest weryfikacja całości jej zapisów. Jedna z rekomendacji 
dotyczyła natomiast ponownego zdefiniowania systemu monitoringu tak, by 
mógł się on koncentrować na pomiarze zmiany zachodzącej w Mieście 
w wyniku realizacji Strategii. Zarekomendowano stworzenie katalogu 
wskaźników oddziaływania Strategii oraz uproszczenie zasad monitorowania. 

(akta kontroli str.  446, 454) 

W kolejnej „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 
z perspektywą do roku 2030”, przyjętej Uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miasta 
z dnia 20 maja 2019 r., jednym z projektów o charakterze flagowym, 
kluczowych z punktu widzenia realizacji założonych celów, było utworzenie 
Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych. Jednym z zadań nowej 
„Strategii”, dotyczącego realizacji 2. Celu strategicznego „Zwiększenie 
atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej” było zadanie 2.4 „Wzmocnienie funkcji 
sportowo-rekreacyjnych”. 
Podobne zapisy ujęto w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 
na lata 2017-2023”, gdzie jednym z zadań realizacji 3. Celu strategicznego 
„Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji” było 
„Stworzenie szerokiej oferty sportowo-rekreacyjnej”. 
W nowej Strategii napisano m.in., że jednostką odpowiedzialną za 
infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz jej wykorzystanie na terenie Miasta 
jest MCSiR. Określono też zadania tej instytucji, którymi były przede wszystkim 
udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szerokiej publiczności (szczególnie 
dzieciom i młodzieży) oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 
sportu i rekreacji. Wymieniono również obiekty oddane w trwały zarząd MCSiR: 
Miejską Krytą Pływalnię, Miejską Halę Lodową, Stadion Miejski im. Józefa 
Piłsudskiego oraz Miejską Halę Sportową „Gorce”. Jako mocne strony nowej 
Strategii określono bogatą infrastrukturę sportową, a do słabych zaliczono 
spadającą liczbę osób ćwiczących i liczbę klubów sportowych. 

(akta kontroli str. 161-188) 

1.2. W latach 2015-2019 zadania z zakresu kultury fizycznej w Nowym Targu 
realizowało MCSiR, utworzone 1 stycznia 2014 roku jako samorządowa 
jednostka budżetowa4. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu5, 
nadzór nad Centrum prowadził Wydział Kultury, Sportu i Promocji, a od 
5 czerwca 2019 r. Referat ds. Sportu i Turystyki w tym Wydziale. Do 
podstawowych zadań MCSiR, wynikających ze statutu jednostki, należało m.in.: 
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i doskonalenia 
sprawności fizycznej oraz rekreacji i odnowy biologicznej, 
- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania fizycznego, 

                                                      
4 Uchwała Nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania 
i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. 
5 Ostatnio Regulamin Organizacyjny był zmieniony Zarządzeniem Nr 0050.Z.82.2019 Burmistrza Miasta Nowy 
Targ z dnia 5 czerwca 2019 roku 
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- organizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kursów i szkoleń 
w zakresie kultury fizycznej, 
- zarządzanie, administrowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych wraz z urządzeniami i wyposażeniem oraz przyległymi 
terenami, tj.: Miejskiej Krytej Pływalni, Ośrodka Sportowego „Gorce”, 
Miejskiego Stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz Miejskiej Hali Lodowej. 

W latach 2015-2019 (I półrocze) Miasto Nowy Targ zorganizowało, 
odpowiednio: 29, 32, 34, 26 i 21 zajęć sportowych i rekreacyjnych (bez zajęć 
organizowanych przez szkoły we własnym zakresie), z których skorzystało 
1 631, 2 120, 2 214, 1 970 i 1 120 uczestników. W tym samym okresie Miasto 
zorganizowało, odpowiednio: 62, 56, 62, 53 i 45 zawodów sportowych, 
w których wzięło udział 9 499, 9 085, 9 812, 10 688 i 7 865 osób. Liczba imprez 
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych zorganizowanych przez Miasto 
wyniosła 10 w 2015 oraz I półroczu 2019 r., 11 w 2016 i 2018 r. oraz 13 w 2017 
r. W okresie objętym kontrolą Miasto zleciło organizacjom sportowym 
i podmiotom prywatnym przeprowadzenie łącznie 142 zajęć i imprez 
sportowych, 205 zawodów sportowych i 55 imprez sportowo-rekreacyjno-
turystycznych6. Wzięło w nich udział, odpowiednio: 9 055, 37 334 i 1 765 osób. 
Łączna liczba uczestników zadań sportowych i rekreacyjnych organizowanych 
przez Miasto wyniosła: 11 790 w 2015 r., 11 600 w 2016 r., 12 392 w 2017 r., 
13 002 w 2018 r. i 9 211 w I półroczu 2019 r. W tym samym okresie 
w zajęciach i imprezach zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom 
prywatnym uczestniczyło ogółem 48 334 osoby. W badanym okresie podjęto 
dwie inicjatywy z zakresu sportu i rekreacji na rzecz osób niepełnosprawnych: 
jedną zleconą przez Miasto organizacji pozarządowej w 2015 r. i jedną 
zorganizowaną przez Miasto w 2017 r. Wzięło w nich udział, odpowiednio, 
180 i 46 osób.  

(akta kontroli str. 194-195, 416) 

1.3. Według stanu na 31 lipca 2019 r. na terenie Miasta istniały cztery przyszkolne 
boiska do piłki nożnej/siatkówki/koszykówki, boisko do gry w hokeja przy 
Szkole Podstawowej Nr 11, trzy przyszkolne hale sportowe, trzy kompleksy 
boisk wybudowane w ramach programu „Moje Boisko – OSiR 2012”, trzy 
boiska piłkarskie (boisko trawiaste przy Parku Miejskim, boisko główne na 
Stadionie Miejskim, boisko przy hali sportowej „Gorce” m.in. wraz 
z kompleksem boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do siatkówki plażowej) oraz 
dwa boiska osiedlowe. Ponadto w Mieście znajdowały się: hala sportowa 
(„Gorce”), stadion lekkoatletyczny (przy hali sportowej „Gorce”), obiekty 
lekkoatletyczne (przy Stadionie Miejskim), kryta pływalnia, jedna siłownia 
przyszkolna, trzy siłownie plenerowe, korty tenisowe (przy Stadionie Miejskim 
i przy Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”), dwa plenerowe stoły pingpongowe 
w Parku Miejskim, miasteczko komunikacyjne, dwie sale fitness (na Stadionie 
Miejskim i na terenie krytej pływalni), przyszkolne urządzenie lekkoatletyczne 
(skocznia w dal), lodowisko (Miejska Hala Lodowa do uprawiania hokeja), dwa 
skateparki, trzy obiekty lekkoatletyczne (bieżnia na 400 m przy Parku Miejskim; 
bieżnia na 400 m i 100 m, skocznia w dal i trójskok na Stadionie Miejskim; 
stadion lekkoatletyczny przy Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”), dwa obiekty typu 
„street workout”, boisko do siatkówki plażowej, ścieżki rowerowe (10,5 km 
w obrębie Miasta). 

                                                      
6 wraz z imprezami dotowanymi przez Urząd Miasta na wniosek organizatora oraz objętymi patronatem 
Burmistrza Miasta i/lub dla których Burmistrz fundował nagrody (puchary) 
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W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta zrealizowano następujące 
inwestycje dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (wszystkie 
sfinansowano w 100 % ze środków własnych): 
- wybudowano boisko poliuretanowe przy Szkole Podstawowej Nr 5, 
- wyremontowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3, 
- wybudowano jedną siłownię plenerową, 
- przeprowadzono remont obiektu administracyjnego Miejskiej Hali Lodowej 
(obiekt z 1952 r.), 
- wybudowano tzw. „strefę relaksu nad Dunajcem” (street workout, boisko do 
siatkówki plażowej), 
- zrealizowano 9 km tras rowerowych w ramach II etapu projektu „Szlak Wokół 
Tatr” (koszt 3 mln zł, w tym 15 % środki własne, 85 % dofinansowanie ze 
środków unijnych z Programu „Interreg” Polska-Słowacja w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej). 
Ponadto w badanym okresie w trakcie realizacji były następujące inwestycje 
sportowe: 
- Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy ul. Polnej (realizacja do końca 2019 r.; 
koszt 140 tys. zł, w tym 35 % dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
65 % środki własne), 
- 2,61 km III etapu trasy rowerowej „Szlak Wokół Tatr” (zakończenie w 2020 r.). 
Do realizacji w ciągu dwóch lat zaplanowano również budowę trasy „single 
track” w paśmie górskim Gorce (szacowany koszt inwestycji ok. 3 mln zł, przy 
dofinansowaniu ze środków unijnych) oraz, w ciągu pięciu lat, budowę 
wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego nad Dunajcem, m.in. hali 
widowiskowej i lodowiska (szacowany koszt inwestycji ok. 100 mln zł, przy 
wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki).  

(akta kontroli str. 196-216) 

W badanym okresie Urząd przeznaczył na wsparcie sportu i rekreacji łącznie 
37 429 tys. zł, w tym 5 094 tys. zł (13,6 %) stanowiły wydatki z funduszy 
europejskich, a 216 tys. zł (0,6 %) wydatki z dofinansowania innych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 217) 

1.4. Urząd informował mieszkańców i turystów o miejskiej ofercie sportowo-
rekreacyjnej poprzez wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych 
(folderów, ulotek, plakatów, map), strony internetowe7, media społecznościowe 
i tradycyjne (radio, TV, prasa lokalna i ogólnopolska). 

(akta kontroli str. 97-99, 111-113, 123-125, 144-147, 312-315) 

1.5. W latach 2015-2018 dochody Miasta z tytułu kultury fizycznej (dział 926) 
wyniosły łącznie 12 026 tys. zł (2 913 tys. zł w 2015 r., 3 368 tys. zł w 2016 r., 
2 859 tys. zł w 2017 r. i 2 886 tys. zł w 2018 r.). W I półroczu 2019 r. dochody te 
wyniosły 1 538 tys. zł. Dochody z działalności MCSiR w latach 2015-2018 
wyniosły razem 11 043 tys. zł, (2 837 tys. zł w 2015 r., 2 797 tys. zł w 2016 r., 
2 750 tys. zł w 2017 r., 2 659 tys. zł w 2018 r.), tj. 91,8% ogółu dochodów 
Miasta z działu dotyczącego kultury fizycznej. W I półroczu 2019 r. dochody 
z działalności MCSiR wyniosły 1 388 tys. zł (90,2% ogółu dochodów Miasta 
z kultury fizycznej). W tym samym okresie (2015 – I półrocze 2019) łączne 
wydatki w dziale 926 wyniosły 30 540 tys. zł, w tym na MCSiR 22 034 tys. zł 
(tj. 72,1% ogółu wydatków). Wydatki bieżące w dziale 926 stanowiły 86,5% 
w 2015 r., 83,6% w 2016 r., 77,5% w 2017 r., 73,5% w 2018 r. i 71,4% 

                                                      
7 m.in. www.nowytarg.pl, www.mcsir.nowytarg.pl, www.bieg.nowytarg.pl, www.rowerowy.nowytarg.pl, 
www.nowytargroadchallenge.pl  

http://www.nowytarg.pl/
http://www.mcsir.nowytarg.pl/
http://www.bieg.nowytarg.pl/
http://www.rowerowy.nowytarg.pl/
http://www.nowytargroadchallenge.pl/
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w I półroczu 2019 r. wydatków Miasta na kulturę fizyczną. W tym samym 
okresie wydatki majątkowe stanowiły, analogicznie, 0,8%, 4,8%, 8,6%, 14,1% 
i 15,7%. Dotacje i subwencje wyniosły, odpowiednio, 319 tys. zł (5,9%), 
686 tys. zł (11,3%), 910 tys. zł (13,3%), 924 tys. zł (12%) i 553 tys. zł (12,3%). 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych kształtowały się na poziomie, 
analogicznie, 375 tys. zł (6,9%), 18 tys. zł (0,3%), 36 tys. zł (0,5%), 30 tys. zł 
(0,4%) i 27 tys. zł (0,6%). 

(akta kontroli str. 218) 

Udział wydatków na kulturę fizyczną w wydatkach ogółem kształtował się 
następująco: 5,4% w 2015 r. i 2016 r., 6% w 2017 r. i w 2019 r. (według planu) 
oraz 5% w 2018 r. 

(akta kontroli str. 220) 

W latach 2015-2019 (I półrocze) struktura wydatków na sport i aktywność 
fizyczną w Nowym Targu wyglądała następująco, odpowiednio: 
- bieżące koszty utrzymania obiektów sportowych: 4 374 tys. zł, 4 762 tys. zł, 
4 802 tys. zł, 4 976 tys. zł i 2 702 tys. zł.; 
- wydatki na ofertę dla mieszkańców (imprezy sportowe, zawody): 161 tys. zł, 
160 tys. zł, 325 tys. zł, 206 tys. zł i 196 tys. zł; 
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży: 234 tys. zł, 257 tys. zł, 
258 tys. zł, 185 tys. zł i 136 tys. zł; 
- inne wydatki na sport i rekreację: 2 267 tys. zł, 1 045 tys. zł, 1 741 tys. zł, 
6 106 tys. zł i 2 536 tys. zł.  

(akta kontroli str. 219) 

1.6. Analiza dokumentacji trzech dotacji udzielonych w 2015 r., 2016 r. i 2018 r. na 
realizację zadań zleconych przez Miasto na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wykazała, że przyznano je zgodnie z zarządzeniami 
Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań 
publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy 
Targ8. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że: 
- wnioskodawcy złożyli wnioski o udzielenie dotacji na obowiązujących 
formularzach i w obowiązujących terminach, tj. do 30 czerwca 2015 r., 
16 lutego 2016 r. i 10 lipca 2018 r.; 
- wnioskowana kwota dotacji nie przekraczała 70% całkowitych kosztów 
zadania; 
- dofinansowane zadania dotyczyły wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, 
- dwaj zleceniobiorcy realizacji zadania publicznego terminowo przedstawili 
sprawozdania końcowe z jego wykonania, tj. w ciągu 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania; w jednym przypadku sprawozdanie nie zostało 
złożone w terminie wynikającym z umowy; w ciągu 7 dni Urząd zwrócił się do 
zleceniobiorcy o jego złożenie pod rygorem zwrotu dotacji; zleceniobiorca złożył 
sprawozdanie 4 dni po wystosowaniu przez Urząd monitu uzasadniając 
opóźnienie awarią twardego dysku komputera i utratą elektronicznych danych, 
koniecznych do przedłożenia rozliczenia dotacji, które musiał ponownie 
odtworzyć. 
Dotacje zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zawodów sportowych, 
transportu zawodników, opiekę medyczną zawodników i ich ubezpieczenie, 
kosztów ochrony podczas meczy, opłat sędziowskich, zatrudnienia trenera, 

                                                      
8 Zarządzenie Nr 0050.Z.101.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 
0050.Z.26.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2016 r. i Zarządzenie Nr 0050.Z.79.2018 
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. 
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stypendiów, wynagrodzeń i nagród dla zawodników i drużyny oraz zakup 
sprzętu sportowego. 
Poprawność rozliczenia otrzymanych dotacji, w oparciu o przedstawione 
sprawozdania, potwierdziła naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, 
odpowiedzialna merytoryczne za ich udzielenie.   

  (akta kontroli str. 427)  

1.7. Monitorowanie efektów „Strategii” opisano w punkcie 1.1. wystąpienia. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki 
w obszarze przygotowania i wdrożenia strategii wsparcia sportu i rekreacji.  

2. Efekty działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji 

2.1. Wskazane w Strategii działania w zakresie m.in. modernizacji Miejskiej Hali 
Lodowej, budowy ścieżek rowerowych, zagospodarowania bulwarów nad 
Dunajcem i stworzenia tam strefy rekreacyjno-spacerowej, wybudowania 
siłowni plenerowej, zostały w badanym okresie zrealizowane, co opisano 
szerzej w punkcie 1.3. wystąpienia. 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził budżetu zadaniowego. 
(akta kontroli str. 316) 

2.2. W okresie objętym kontrolą w Mieście nie powołano rady sportu.  
(akta kontroli str. 429-430) 

2.3. W tym samym czasie Urząd nie zlecał MCSiR, poza statutową działalnością, 
dodatkowych zadań z zakresu kultury fizycznej o charakterze doraźnym.  

(akta kontroli str. 429-430) 

2.4. Według stanu na 31 lipca 2019 r., spośród 36 obiektów sportowych 
znajdujących się na terenie Miasta, 13 było zarządzanych przez szkoły 
prowadzone przez Miasto (obiekty przyszkolne), siedem oddano w zarząd 
Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji9 (skatepark, dwie siłownie 
plenerowe, miasteczko komunikacyjne, plenerowe stoły pingpongowe, street 
workout w Parku Miejskim oraz urządzenia i obiekty małej architektury w strefie 
relaksu nad Dunajcem), jeden obiekt (boisko osiedlowe) był administrowany 
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. na 
podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania 
nieruchomościami Miasta, jeden obiekt (boisko z placem zabaw) od 
1 października 2012 r. został oddany przez Miasto w dzierżawę osobie 
fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (klub przedszkolaka). 
W 2017 r. wobec czterech obiektów10 ustanowiono trwały zarząd na rzecz 
MCSiR11. Obiekty te (mienie nieruchome i ruchome) postanowiono oddać 

                                                      
9 Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ: Nr 0050.Z.67.2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przekazania 
Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji środków trwałych w Parku im. Adama Mickiewicza w Nowym 
Targu, Nr 0050.Z.175.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków, Nr 0050.Z.73.2018 
w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji urządzeń i obiektów małej architektury 
zrealizowanych w ramach zadania pn. „Nowotarska Strefa Relaksu – zagospodarowanie bulwarów nad Białym 
Dunajcem” 
10 Miejska Kryta Pływalnia, Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, Miejska Hala Sportowa „Gorce” i Miejska 
Hala Lodowa 
11 Zarządzenie Nr 0050.Z.151.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
przekazania MCSiR w Nowym Targu w zarząd i administrowanie gminnych nieruchomości w Nowym Targu 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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Centrum w zarząd Uchwałą Nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
14 października 2013 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiemu 
Centrum Sportu i Rekreacji12. Wykonanie tej Uchwały Rada Miasta powierzyła 
Burmistrzowi.  

(akta kontroli str. 196-216, 221-311, 326-330) 

2.5. W okresie objętym kontrolą audytor wewnętrzny Urzędu przeprowadził 
21 zadań audytowych i 8 czynności sprawdzających. Jedno zadanie audytowe, 
przeprowadzone w 2016 r., dotyczyło oceny procesu zarządzania miejskimi 
obiektami sportowymi. Audytor zwrócił wówczas uwagę na brak formalnego 
przekazania w trwały zarząd MCSiR ww. czterech obiektów sportowych i zalecił 
uregulowanie i sformalizowanie formy oddania przez Miasto tych obiektów 
Centrum, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
W 2017 r. audytor wewnętrzny przeprowadził m.in. dwie czynności 
sprawdzające, z których jedna miała na celu ocenę podjętych przez MCSiR 
i Urząd działań w wyniku realizacji zaleceń po ww. audycie. W wyniku 
czynności sprawdzającej audytor stwierdził, że Burmistrz wykonał zalecenie 
poaudytowe, realizując obowiązek nałożony Uchwałą Nr XXXVI/308/2013 Rady 
Miasta i wydał Zarządzenie Nr 0050.Z.151.2017 z dnia 5 października 2017 r., 
na mocy którego przekazał MCSiR w zarząd i administrowanie ww. gminne 
nieruchomości wraz z wyposażeniem. 

(akta kontroli str. 20-69, 331) 

Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie cztery obiekty zostały przekazane MCSiR 
w 2014 r.: 
- 30 czerwca nastąpiło komisyjne przekazanie Miejskiej Hali Lodowej przez 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu,  
- 26 maja po wybudowaniu i odbiorze wraz z urządzeniami przekazano 
protokołami zdawczo-odbiorczymi Miejską Krytą Pływalnię, 
- 9 października protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano obiekty sportowe 
Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”, po ich modernizacji i przebudowie, 
- 31 grudnia protokołami zdawczo-odbiorczymi przekazano obiekty sportowe 
Stadionu Miejskiego, po ich kompleksowej modernizacji. 
Zdaniem Burmistrza, wydane Zarządzenie Nr 0050.Z.151.2017 
z 5 października 2017 r. sankcjonowało i potwierdzało istniejący stan 
zarządzania i administrowania ww. obiektami sportowymi przez MCSiR. 

(akta kontroli str. 332-357) 

W tej samej sprawie poprzedni Burmistrz wyjaśnił m.in., że Uchwała 
Nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013 r. 
w sprawie powołania i nadania Statutu MCSiR dawała wprost legitymację 
prawną do zarządzania mieniem w niej wymienionym, a jej realizacja 
następowała etapami. Nadmienił, że wiązało się to z podjęciem uprzednich 
zarządzeń, m.in. w zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, 
a także zmian w sprawie zasad wynagradzania kadry kierowniczej Urzędu oraz 
miejskich jednostek i zakładów budżetowych, uwzględniających powstanie 
Centrum, a także zmian w sprawie cen i opłat za usługi oraz korzystanie 
z gminnych obiektów użyteczności publicznej, będących w zarządzie MCSiR. 
Zdaniem poprzedniego Burmistrza, na opóźnienia w przekazaniu mienia miały 
też wpływ ogromne problemy, z jakimi przyszło się Urzędowi zmagać przy 
dokończeniu budowy Miejskiej Krytej Pływalni w momencie, kiedy lider 
konsorcjum firm wykonawczych ogłosił upadłość i porzucił budowę, zostawiając 
kilkudziesięciu podwykonawców z roszczeniami o zapłatę. To wymagało 

                                                      
12 Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6124. 
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znacznego zaangażowania również ówczesnego dyrektora MCSiR co, w opinii 
byłego Burmistrza, mogło być główną przyczyną niewystąpienia do Miasta 
z wnioskami o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd. Na podstawie 
Zarządzenia Nr 0050.Z.103.2014 Burmistrza z dnia 8 sierpnia 2014 r. osobie tej 
powierzono obowiązki dyrektora Centrum w zakresie m.in. wykonywania 
należytego zarządzania mieniem. Na podstawie Zarządzenia 
Nr 0050.Z.80.2014 z 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu, nadzór nad działalnością 
MCSiR powierzono Wydziałowi Infrastruktury Społecznej i Promocji. Burmistrz 
dodał, że ówczesny dyrektor Centrum realizował zadania w odniesieniu do ww. 
mienia komunalnego na podstawie aktu powołania na stanowisko dyrektora, 
łącznie z udzielonym pełnomocnictwem. Każdorazowo za przygotowanie takich 
dokumentów odpowiedzialny był ówczesny naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu. Poprzedni Burmistrz zaznaczył, że w tej materii 
wydawał również polecenia służbowe.  

(akta kontroli str. 358-360) 

W badanym okresie Urząd przeprowadził w MCSiR pięć kontroli wewnętrznych. 
Żadna nie dotyczyła prawidłowego utrzymania i wykorzystania infrastruktury 
sportowej zarządzanej przez Centrum. Kontrole te dotyczyły głównie 
wybranych zagadnień gospodarki finansowej i realizacji zaleceń pokontrolnych. 
Jedna kontrola dotyczyła postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego na miejskiej 
krytej pływalni. 

(akta kontroli str. 13-19) 

2.6. MCSiR realizowało cele i zakres działania obiektów sportowych, którymi 
zarządzało. Centrum administrowało i zarządzało infrastrukturą i urządzeniami 
sportowymi, w tym wynajmowało lub dzierżawiło powierzchnię obiektów 
sportowych oraz sprzedawało usługi oferowane w miejskich obiektach 
sportowych (np. wstęp na basen, na saunę, na zajęcia sportowe: aerobik, 
aquaaerobik, naukę pływania, wstęp na ściankę wspinaczkową, udostępnianie 
infrastruktury sportowej, np. wynajem torów pływackich na basenie, 
udostępnianie boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, noclegi 
w Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”, sprzedaż powierzchni reklamowych na 
obiektach). W okresie objętym kontrolą w obiektach sportowych zarządzanych 
przez MCSiR miały miejsce liczne imprezy sportowe. W Miejskiej Hali 
Sportowej „Gorce” odbywały się np. ligowe mecze tenisa stołowego, 
amatorskie ligi piłki halowej i unihokeja, Gimnazjada i Licealiada Powiatu 
Nowotarskiego w piłce halowej, lekkiej atletyce i tenisie stołowym, turniej tańca 
towarzyskiego. W Miejskiej Krytej Pływalni miały miejsce zawody pływackie 
(np. o Puchar Dyrektora MCSiR, o Puchar Burmistrza), Gimnazjada i Licealiada 
Powiatu Nowotarskiego w pływaniu, Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych 
w pływaniu, Grand Prix Małopolski w pływaniu. W Miejskiej Hali Lodowej 
odbywały się ligowe mecze hokejowe we wszystkich grupach wiekowych, 
Super Puchar Polski w hokeju na lodzie, Puchar Polski w hokeju na lodzie, 
Mistrzostwa Polski Old Boy’s w hokeju na lodzie, targi budownictwa, 
wydarzenie religijne „Jezus na lodowisku”, wystawy psów. Na Stadionie 
Miejskim im. Józefa Piłsudskiego miały miejsce mecze III ligi piłki nożnej oraz A 
klasy, amatorska liga piłki nożnej, Gimnazjada i Licealiada Powiatu 
Nowotarskiego w piłce nożnej i lekkiej atletyce. 

(akta kontroli str. 26-69) 
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2.7. Wszystkie obiekty sportowe Miasta zostały oddane w zarząd innym podmiotom, 
co opisano w punkcie 1.3. wystąpienia. Przyszkolne obiekty sportowe były 
poddawane systematycznym, okresowym przeglądom przed i po przerwach 
w nauce szkolnej. 

(akta kontroli str. 196-216, 221-311) 

W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga, która dotyczyłaby  
niewłaściwego stanu miejskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Jedna 
skarga, która wpłynęła do Urzędu 3 listopada 2016 r.13, dotyczyła działalności 
Dyrektora MCSiR w odniesieniu do spraw pracowniczych. Skargę złożył 
przedstawiciel Prezydium Komisji Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy 
MCSiR. Adresatem skargi była Rada Miasta. Po zbadaniu sprawy przez 
Komisję Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, 5 grudnia 2016 r. Rada 
Miasta podjęła uchwałę o uznaniu ww. skargi za bezzasadną i jej oddaleniu.   

(akta kontroli str. 12)  

2.8. W okresie objętym kontrolą Urząd nie zawarł żadnej umowy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki na dofinansowanie działalności miejskich obiektów 
sportowych. 

(akta kontroli str. 196-217) 

2.9. W 2015 r. Urząd zatrudniał czterech trenerów w ramach realizacji gminnego 
programu sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych „Trener osiedlowy”. 
Z treści podpisanych z nimi umów wynikało m.in., że osoby te, w okresie od 
4 maja do 30 września, były zobowiązane do zorganizowania grup dzieci 
(uczniów szkół podstawowych) do udziału w programie i prowadzenia z nimi 
zajęć sportowych trzy razy w tygodniu po trzy godziny, z sobotą włącznie. 
Trenerzy zostali zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w formie 
dzienników zajęć, a po zakończeniu realizacji programu, do sporządzenia 
sprawozdania końcowego z przebiegu zajęć. Do kontroli przedstawiono 
sprawozdanie końcowe tylko jednego na czterech zatrudnionych trenerów. 

(akta kontroli str. 369-413)  

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w związku z faktem, że rok 2015 był ostatnim 
rokiem realizacji projektu „Trener osiedlowy”, został on rozliczony na podstawie 
przedkładanych przez zatrudnionych trenerów rachunków do zawartych umów 
zleceń, jak również na podstawie regularnych kontroli pracowników wydziału, 
pod który projekt ten podlegał. Przedłożone sprawozdanie jednego z trenerów 
dotyczyło zajęć na dwóch nowotarskich osiedlach, natomiast pozostali trenerzy 
prowadzili zajęcia na terenie szkół, w których byli zatrudnieni. W związku z tym 
kontrola tych zajęć była możliwa właściwie każdorazowo i regularnie była 
przeprowadzana. Ówczesny Wydział Spraw Społecznych miał bieżący nadzór 
nad realizacją projektu w związku z organizowanymi rozgrywkami sportowymi, 
jak dwie edycje wakacyjnej ligi trenerów osiedlowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, zwieńczonych rozdaniem nagród i dyplomów 
przez Burmistrza Miasta, o czym szeroko informowały lokalne media. 

(akta kontroli str. 456)   

Urząd zatrudniał też opiekunów grup uczniów, biorących udział w dwóch 
programach sportowych, dofinansowanych z dotacji Województwa 
Małopolskiego: „Jeżdżę z głową” (program nauki i doskonalenia jazdy na 
nartach zjazdowych, biegowych i snowboardzie) i „Już pływam” (program nauki 
i doskonalenia pływania). 

                                                      
13 sprawa nr AiK-RM.1510.6.2016 
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We wszystkich ww. przypadkach nie prowadzono naboru na 
trenerów/opiekunów grup. Naczelnik Wydziału Oświaty, odpowiedzialny za 
realizację programów „Jeżdżę z głową” i „Już pływam” oraz pracownik Biura 
Obsługi Klientów i Przedsiębiorców Urzędu, w którym przechowywano 
dokumentację dotyczącą programu „Trener osiedlowy”, wyjaśnili, że nabór nie 
był prowadzony, gdyż funkcje opiekunów grup i trenerów osiedlowych pełnili 
nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół biorących udział w ww. 
projektach. Osoby te posiadały doświadczenie pedagogiczne i były już 
sprawdzone w trakcie rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez dyrektorów 
szkół pod względem posiadanych kompetencji oraz niekaralności. Naczelnik 
Wydziału Oświaty poinformował ponadto, że konkursów na opiekunów grup 
w trakcie realizacji programów dofinansowanych z budżetu Województwa 
Małopolskiego nie przeprowadzano z uwagi na krótki czas rozpoczęcia 
realizacji umowy o dofinansowanie tych projektów, od momentu podpisania 
umowy (zwykle na parę dni lub w dniu rozpoczęcia realizacji projektów). 
Uniemożliwiało to przeprowadzenie jakiegokolwiek konkursu, zwłaszcza 
w przypadku projektu „Jeżdżę z głową”, który był realizowany tylko 
w określonym czasie ferii zimowych. Zatrudnienie nauczycieli wychowania 
fizycznego wydawało się najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji, gdyż były to 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia trenerskie (np. instruktorów 
narciarstwa biegowego i zjazdowego lub snowboardu). Zajęcia w ramach 
projektu „Jeżdżę z głową” prowadzili trenerzy zatrudnieni przez firmy 
zewnętrzne (właściciele okolicznych stacji narciarskich lub szkółek 
narciarskich), z którymi Urząd podpisywał umowy, po dokonaniu rozpoznania 
na lokalnym rynku. W umowach wymagano, by zleceniobiorca zapewnił kadrę 
szkoleniową posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia w ramach projektu 
„Już pływam” były prowadzone na miejskiej pływalni przez trenerów nauki 
i doskonalenia pływania. 
Środki na realizację ww. projektów, w tym na zatrudnienie trenerów, były 
zabezpieczone w budżecie Miasta. 

(akta kontroli str. 363-369) 

2.10. W latach 2015-2019 Urząd przeprowadził siedem postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na budowę lub modernizację obiektów sportowych na 
terenie Miasta. Analiza trzech postępowań14 wykazała, że prowadzono je 
zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych15. 

(akta kontroli str. 361-362) 

2.11. Nadzorowanie i kontrolę przez Urząd działalności MCSiR opisano w punkcie 
2.5. wystąpienia. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki 
na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa. 

                                                      
14 ZP.271.6.2016 – przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym 
Targu, ZP.271.15.2018 – przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie 
inwestycyjne pn.: „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali 
Lodowej w Nowym Targu i ZP.271.41.2018 – przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-
budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej 
Gorce” 
15 Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
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, dnia         października 2019 r. 
 

Kontroler 
Monika Gruszeczka-Jasińska 

główny specjalista kontroli państwowej 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


