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I. Dane identyfikacyjne 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ 
(dalej: MCSiR lub Centrum). 

 

Krzysztof Łapsa, Dyrektor MCSiR od 19 lutego 2018 r. (dalej: Dyrektor) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Bartosz Ścisłowicz – dyrektor MCSiR od 1 stycznia 2014 r. do 14 marca 2017 r., 

 Cezary Szafraniec – dyrektor MCSiR od 15 marca 2017 r. do 14 września 2017 r. 
oraz p.o. dyrektor MCSiR od 15 września 2017 r. do 18 lutego 2018 r. 

(akta kontroli. str. 2-3) 

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. 25 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 

 

1. Barbara Antkiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/187/2019 z 14 października 2019 r. 

2. Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/137/2019 z 31 lipca 2019 r.  

(akta kontroli. str. 1, 938) 

 

                                                      
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 działalność Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Nowym Targu w kontrolowanym okresie, która służyła rozwojowi 
aktywności fizycznej lokalnej społeczności i była zgodna z zadaniami jednostki 
określonymi w jej Statucie. NIK pozytywnie ocenia także prowadzenie gospodarki 
finansowej MCSiR. 

Działania Centrum koncentrowały się na zarządzaniu i utrzymywaniu 
w niepogorszonym stanie technicznym miejskich obiektów sportowych. MCSiR 
utrzymywał i użytkował zarządzane obiekty w sposób zgodny z przeznaczeniem 
i w należytym stanie technicznym, bardzo dobrym lub dobrym, za wyjątkiem 
niektórych elementów Miejskiej Hali Lodowej i Ośrodka Sportowego Gorce, co 
jednak nie stwarzało zagrożenia dla uczestników imprez sportowych. Zapewniono 
bezpieczne użytkowanie obiektów, zlecano niezbędne kontrole ich stanu 
technicznego oraz określano warunki bezpieczeństwa w regulaminach korzystania 
z tych obiektów.  

Zarządzane obiekty udostępniano zewnętrznym podmiotom na imprezy sportowe 
i sportowo-rekreacyjne, generując dochody z najmu, a także placówkom 
oświatowym na zajęcia wychowania fizycznego. Własne imprezy sportowo-
rekreacyjne MCSiR realizował w Miejskiej Pływalni, będącej jednym z czterech 
obiektów pozostających w zarządzie MCSiR. Informacje o nich publikowano na 
afiszach reklamowych, ulotkach i na stronie internetowej Centrum.  

Prawidłowo, zgodnie z polityką rachunkowości MCSiR i wytycznymi Burmistrza 
Miasta Nowy Targ, sporządzono plany finansowe MCSiR na lata 2016-2019. 
Sprawozdanie, bilans i rachunek wyników za 2018 r. opracowano zgodnie 
z ewidencją księgową MCSiR.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła udostępniania składnika majątku 
zarządzanego przez Centrum bez uregulowania zasad korzystania z pomieszczeń, 
w tym ich właściwej eksploatacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

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

1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu utworzone zostało 
1 stycznia 2014 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Nowy Targ z 14 października 
2013 r.4, w formie jednostki budżetowej, w celu realizacji zadań Miasta z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. W uchwale określono, że przekazuje się MCSiR w zarząd 
mienie nieruchome (grunty i obiekty) oraz ruchome (wyposażenie obiektów) będące 
we władaniu Miasta, a służące realizacji celów statutowych Centrum.  
Zgodnie z uchwałą, MCSiR gospodaruje mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz zapewnia jego właściwą eksploatację, utrzymanie i konserwację.  

(akta kontroli str. 21-27) 

                                                      
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 XXXVI/308/2013 w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym 

Targu; dalej: uchwała w sprawie powołania MCSiR. 

OCENA OGÓLNA                        

UZASADNIENIE 

OCENY OGÓLNEJ 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dokumenty organizacyjne Centrum, w szczególności regulamin organizacyjny 
jednostki, upoważnienia i pełnomocnictwa Dyrektora, polityka ochrony danych oraz 
regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów, były kompletne i aktualne. 

(akta kontroli str. 2-20, 28-39, 220-222, 259-263, 310-322, 352-355, 387-392, 959-
967) 

Mienie znajdujące się w trwałym zarządzie Centrum było ubezpieczone w okresie 
objętym kontrolą na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przez Gminę Miasto 
Nowy Targ. 

(akta kontroli str. 40-49) 

2. Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności MCSiR była realizacja zadań 
Miasta w ramach przekazanego mienia z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym 
w szczególności zarządzanie, administrowanie i eksploatacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych wraz z urządzeniami i wyposażeniem oraz przyległymi terenami, 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, a także organizacja zawodów 
i imprez sportowo-rekreacyjnych.  

W kontrolowanym okresie Centrum m.in. zapewniało odpowiednią eksploatację 
i konserwację obiektów sportowo-rekreacyjnych, udostępniało je na potrzeby 
lokalnej społeczności, w szczególności szkół, prowadziło naukę i doskonalenie 
pływania, a także organizowało zawody, imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
MCSiR prowadził też działalność usługowo-handlową, polegającą na dzierżawie 
i najmie pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych, co było zgodne ze Statutem. 

(akta kontroli str. 22-25, 438-443) 

3. W MCSiR nie prowadzono budżetu w układzie zadaniowym. Dyrektor wyjaśnił, że 
w latach 2015-2019 w Centrum nie sporządzano dokumentów planistycznych, które 
określałyby cele, zadania i mierniki realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.   

(akta kontroli str. 72, 82) 

W Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020 w ramach celu strategicznego 
nr I Nowy Targ ważnym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego na terenie Podhala 
określono cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej, w którym wskazano na lata 2012-2015 m.in. zadania Modernizacji 
Miejskiej Hali Lodowej oraz Modernizacji Stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz 
kompleksu sportowego Hali Gorce.  

W Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 
20305 określono cel strategiczny 2: Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej 
i turystycznej, z m.in. następującym wskaźnikiem monitoringu: Liczba nowych 
i zmodernizowanych obiektów sportowych. Nie wskazano wartości bazowej, 
a tendencję wskaźnika określono jako wzrost. 

 (akta kontroli str. 98-116, 452-453, 456, 939-953) 

Dyrektor wyjaśnił, że jedyną formą planowania są projekty planów finansowych na 
następny rok, a głównym zadaniem w zarządzaniu obiektami sportowymi jest 
utrzymanie ich odpowiedniego stanu technicznego, co pozwala na ich 
funkcjonowanie i umożliwia generowanie dochodów z tytułu ich udostępniania 
podmiotom organizującym imprezy sportowe i rekreacyjno-sportowe. Stwierdził, że 
przedstawiał Burmistrzowi propozycje działań usprawniających funkcjonowanie 
obiektów i ich wykorzystanie, a działania te wdrażano w miarę możliwości.    

(akta kontroli str.456-457) 

                                                      
5 Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030". 
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4. W latach 2015-2019 (I półrocze) MCSiR i podmioty, którym Centrum udostępniało 
obiekty sportowe, organizowały zajęcia sportowe i rekreacyjne, współzawodnictwo 
sportowe, imprezy sportowo-rekreacyjne i powszechną naukę pływania.  

W kontrolowanym okresie liczba zajęć sportowych i rekreacyjnych wzrosła 
z 15,6 tys. w 2015 r. do 17,8 tys. w 2018 r., a liczba ich uczestników ze 146,5 tys. do 
173,7 tys. osób. W latach 2015-2018 i w I półroczu 2019 r. w obiektach MCSiR 
zorganizowano łącznie 74 tys. zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 777,7 tys. osób, 
z czego 67,3 tys. zajęć dla 711,5 tys. osób zorganizowały w obiektach MCSiR inne 
podmioty.  

W latach 2015-2018 liczba zajęć w ramach współzawodnictwa sportowego wzrosła 
ze 194 do 535, a w ww. latach i w I półroczu 2019 r. było ich łącznie 2,1 tys., głównie 
mecze hokejowe i mecze piłki nożnej. Ich organizatorami były przede wszystkim 
kluby i stowarzyszenia sportowe. MCSiR nie prowadził statystyk uczestnictwa. 

W badanym okresie inne podmioty (m.in. kluby i stowarzyszenia sportowe, szkoły, 
gminy, osoby prywatne) korzystały z obiektów udostępnianych przez MCSiR, 
w łącznej liczbie uczestników 1 517,3 tys. (w latach 2015-2018 od 316 tys. do 
355,3 tys.). 

W latach 2015-2019 (I półrocze) w obiektach zarządzanych przez MCSiR w ramach 
współpracy z innymi podmiotami zorganizowano następujące zajęcia: 

 4,2 tys. zajęć nauki pływania w ramach programów: Już pływam i Umiem pływać, 
w których uczestniczyło łącznie 47,7 tys. osób. Ich organizatorem były urzędy 
gmin oraz współpracujące z MCSiR szkółki pływackie. W latach 2015-2018 
liczba zajęć i liczba uczestników zmniejszyły się – odpowiednio – z 1,3 tys. do 
0,4 tys. oraz z 14,1 tys. do 5,3 tys. osób. Powyższy spadek liczby zajęć i ich 
uczestników Dyrektor wyjaśnił spadkiem zapotrzebowania wnioskowanego przez 
zainteresowane gminy i realizowanych w związku z tym umów, 

 248 zajęć dla osób niepełnosprawnych, którymi objęto ogółem 1,9 tys. osób. We 
współpracy z MCSiR zajęcia prowadziły szkółki pływackie i sportowo-
rekreacyjne. W latach 2015-2018 z 12 do 84 zwiększyła się liczba zajęć, a liczba 
uczestników pozostała na poziomie 0,4 tys. osób,  

 16 zawodów pływackich dla ogółem 2,8 tys. osób zorganizowanych przez MCSiR 
oraz 18 zawodów dla 2,7 tys. osób zorganizowanych przez Małopolski Związek 
Pływacki w Krakowie, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Gminę 
Miasta Nowy Targ, 

 12 imprez rekreacyjnych dla ogółem 4,1 tys. osób zorganizowanych przez 
MCSiR,  

 w 2018 r. i w I półroczu 2019 r. 49 zajęć aqua-baby dla 220 niemowląt 
zorganizowanych na zlecenie MCSiR przez podmiot prywatny. 

(akta kontroli str. 83-84, 93-97, 1062, 1105) 

5. W latach 2015-2019 (I półrocze) MCSiR organizował od 2 do 5 własnych imprez 
sportowych rocznie (łącznie 17 imprez), m.in. coroczne zawody pływackie o Puchar 
Burmistrza oraz jednodniowe obozy pływackie w lipcu 2018 r. i w czerwcu 2019 r. 
Uczestniczyło w nich od 293 do 956 dzieci i młodzieży (łącznie 2 735 osób). W tym 
czasie organizowano też od 1 do 3 imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia 
Dziecka, ferii zimowych, Św. Mikołaja i rozpoczęcia wakacji. Wzięło w nich udział od 
297 do 1 587 dzieci i młodzieży (łącznie 3 833 osób).  

W badanym okresie w obiektach zarządzanych przez Centrum inne podmioty 
(głównie kluby i stowarzyszenia sportowe z Nowego Targu) zrealizowały od 138 do 
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248 komercyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych6 rocznie. Ponadto MCSiR 
zorganizował na rzecz innego podmiotu 2 imprezy sportowe. 

(akta kontroli str. 85-86) 

6. Dochód z własnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych wynosił od 
1,5 tys. zł do 3,7 tys. zł rocznie, a w I półroczu 2019 r. 8,3 tys. zł.  

W latach 2015-2019 (I półrocze) wynagrodzenie dla MCSiR za organizację 2 
komercyjnych imprez sportowych wyniosło łącznie 38,5 tys. zł brutto. 

W 2015 r. dochody z tytułu komercyjnych imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych organizowanych przez inne podmioty w obiektach udostępnionych 
przez MCSiR wyniosły 36,8 tys. zł, w latach 2016-2018 od 104 tys. zł do 
119,1 tys. zł, a w I półroczu 2019 r. 63,1 tys. zł. Rozliczenia z kontrahentami nie 
zawierały liczby uczestników; wysokość wynagrodzenia obliczano na podstawie 
liczby godzin wynajmu obiektów.   

(akta kontroli str. 72-73, 85-86, 175-178, 458-462, 954-958) 

7. W uchwale w sprawie powołania MCSiR postanowiono, że przekazuje się 
Centrum w zarząd następujące mienie nieruchome (grunty i obiekty) oraz mienie 
ruchome (wyposażenie obiektów): 

a) Miejską Krytą Pływalnię (dalej: Pływalnia); 

b) Ośrodek Sportowy „Gorce” (dalej: OS Gorce); 

c) Miejski Stadion im. Józefa Piłsudskiego (dalej: Stadion); 

d) Miejską Halę Lodową (dalej: Hala Lodowa). 

Określono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. od 7 listopada 2013 r., 
z wyjątkiem przepisu dotyczącego przekazania MCSiR Hali Lodowej, który wchodził 
w życie 1 lipca 2014 r. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta Nowy 
Targ. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ przekazał MCSiR w zarząd i administrowanie ww. 
obiekty zarządzeniem z 5 października 2017 r.7 

Ówczesny Dyrektor MCSiR Bartosz Ścisłowicz wyjaśnił, że nie zwracał się do 
Burmistrza z wnioskiem o formalne przekazanie w zarząd MCSiR obiektów 
wymienionych w ww. uchwale, ponieważ był przekonany, że stosowne działania (…) 
powinien podjąć Burmistrz. O tym, że przekazanie w zarząd MCSiR obiektów (…) 
powinno być unormowane zarządzeniem Burmistrza (…) dowiedziałem się (…) 
w połowie marca 2017 r. w wyniku kontroli MCSiR przez audytora Urzędu (…) Do 
tego czasu realizowałem zadania określone w Statucie MCSiR. 

(akta kontroli str. 21, 26-27, 452) 

W skład Pływalni, wybudowanej w 2014 r., wchodziły całoroczny basen, sala fitness 
z ruchomą ścianą i ścianka wspinaczkowa. W skład Stadionu, wybudowanego 
również w 2014 r., wchodziły boisko piłkarskie, obiekt lekkoatletyczny, kort tenisowy 
i sala fitness. W ramach OS Gorce, powstałego w 1975 r., funkcjonowały hala 
sportowa oraz sala gimnastyczna duża i mała, a od 2014 r. również boisko 
piłkarskie, 3 korty tenisowe i obiekt lekkoatletyczny. W skład Hali Lodowej, 
wybudowanej w 1950 r., wchodziło lodowisko, od 1993 r. sala gimnastyczna duża 

                                                      
6 Imprezy organizowane odpłatnie przez MCSiR dla innych podmiotów oraz imprezy organizowane przez inne 

podmioty w obiektach MCSiR udostępnianych im odpłatnie. 
7 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. 
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i mała, od 2002 r. tor rowerowy i siłownia, a od 2009 r. także boisko piłkarskie duże 
i małe oraz boisko do koszykówki.  

W perspektywie pięciu następnych lat nie planowano nowych inwestycji w zakresie 
miejskich obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych. 

(akta kontroli str. 87-88, 778-779, 1195-1199) 

8. W latach 2015-2019 (I półrocze) nie prowadzono budowy, przebudowy 
i modernizacji obiektów sportowych MCSiR. Poniesione w tych latach wydatki 
z budżetu MCSiR wynosiły łącznie 1 916,5 tys. zł8 i związane były z remontami 
obiektów i ich wyposażenia. Dotyczyło to głównie Pływalni, Hali Lodowej i OS 
Gorce.  

W Pływalni były to m.in.: w 2015 r. prace remontowe po pożarze (54,8 tys. zł) 
i odtworzenie instalacji wodnej (20,3 tys. zł), w 2016 r. remont saun (313,5 tys. zł) 
i konserwacja urządzeń uzdatniania wody basenowej (59,6 tys. zł), w 2017 r. 
izolacja termiczna ściany i dachu budynku (73 tys. zł). 

W Hali Lodowej były to m.in.: w 2017 r. dwukrotnie remont rolby (49,5 tys. zł 
i 25,5 tys. zł), remont sprężarki (23,5 tys. zł), w 2018 r. remont szatni, pomieszczeń 
socjalnych i warsztatu (58,5 tys. zł) oraz wymiana rynien (19,5 tys. zł). 

W OS Gorce przeprowadzono m.in. w 2016 r. malowanie sal gimnastycznych 
(20,3 tys. zł), a w 2017 r. remont toalet (61,4 tys. zł).  

(akta kontroli str. 91) 

9. W badanym okresie obiekty MCSiR wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem. 
Funkcjonowały one we wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele i w niektóre 
święta. Pływalnia była otwarta w godz. 7.00-22.00 (od kwietnia 2019 r. w godz. 6.30-
22.00), Hala Lodowa i OS Gorce w godz. 7.00-23.00, a Stadion w godz. 8.00-22.00 
od poniedziałku do piątku i do 20.00 w soboty, niedziele i święta.  

Hala Lodowa i Pływalnia znajdowały się obok szkół podstawowych, w tym Pływalnia 
obok szkoły z klasami sportowymi (m.in. w zakresie pływania), co umożliwiało 
prowadzenie w nich zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół od poniedziałku 
do piątku, w tym w Pływalni w godz. 8.00-14.00, w Hali Lodowej w godz. 7.30-15.30, 
a w OS Gorce i na Stadionie – w godz. 8.00-15.00. 

(akta kontroli str. 299-301, 339-341, 372-373, 465) 

10. W kontrolowanym okresie zajęcia z zakresu kultury fizycznej MCSiR finansował 
ze środków własnych, nie korzystając z innych źródeł finansowania. 

(akta kontroli str. 92) 

11. W latach 2015-2019 własne imprezy sportowo-rekreacyjne MCSiR realizowano 
w Pływalni, a informacje o nich udostępniano poprzez druk i kolportaż ulotek oraz 
plakatów, a także publikacje na stronie internetowej MCSiR.  

Organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych w pozostałych obiektach były inne 
podmioty. Imprezy w Hali Lodowej organizowały: Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy, Amatorski Klub Hokejowy Górale i Towarzystwo Sportowe Oldboys 
Podhale, w OS Gorce – Klub Sportowy Gorce i Ognisko TTKF Gorce, a na Stadionie 
Nowotarski Klub Piłkarski. Dyrektorzy MCSiR9 wyjaśnili, że obłożenie obiektów 
imprezami zorganizowanymi przez te podmioty było na tyle duże, że MCSiR nie 
organizował w nich imprez własnych.    

(akta kontroli str. 85, 406-410, 454, 457) 

                                                      
8 W latach 2015-2018 kolejno 362,9 tys. zł, 622 tys. zł, 473,4 tys. zł i 329,6 tys. zł, a w I półroczu 2019 r. 

128,6 tys. zł 
9 Bartosz Ścisłowicz oraz Krzysztof Łapsa. 
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12. Oględziny trzech obiektów sportowych MCSiR, tj. Pływalni, Stadionu i Hali 
Lodowej, wykazały że na terenie Pływalni i Stadionu spełniono warunki określone 
w § 86 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie10, 
dotyczące przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych co najmniej jednego 
z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaplecza sanitarno-
szatniowego poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej m.in. dla 
osób poruszających się na wózku inwalidzkim, drzwi w tych pomieszczeniach oraz 
na trasach dojazdu do nich nie posiadały progów, a przy muszlach WC, umywalkach 
i natryskach zamontowane były uchwyty ułatwiające korzystanie z tych urządzeń. 
Jednopiętrowe budynki Stadionu i Pływalni posiadały windy, a dwuskrzydłowe 
zewnętrzne drzwi wejściowe do budynków wyposażone były w tzw. samozamykacze 
spowalniające zamykanie drzwi. 

W Hali Lodowej wśród ogólnie dostępnych szatni i sanitariatów nie było 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; także widownia, z uwagi na 
schody i progi wejściowe, nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

(akta kontroli str. 299-301, 339-341, 372-373) 

13. Oględziny ww. obiektów wykazały że Pływalnia i Stadion były utrzymane 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, niezagrażającym bezpieczeństwu 
osób korzystających z tych obiektów. Dobry był stan techniczny dojść do Hali 
Lodowej, boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą, bieżni z nawierzchnią 
asfaltową, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią 
plastikową, bramek piłkarskich i słupów do koszykówki. Stan techniczny Hali 
Lodowej z płytą lodowiska nie zagrażał bezpieczeństwu przebywających tam osób, 
dojścia wokół lodowiska pokrywały maty antypoślizgowe. Zły stan techniczny 
dotyczył głównie zewnętrznych schodów wyjściowych dla kibiców (ubytki betonu 
i widoczne korodujące zbrojenie nośnych belek żelbetowych, ubytki betonu 
z nierówną powierzchnią żelbetowych stopni), stalowych balustrad przy tych 
schodach (złuszczenia powłoki malarskiej i korozja elementów balustrad), stalowej 
stolarki okien i parapetów (skorodowania). Punktowe uszkodzenia dotyczyły elewacji 
budynku i szklenia jednej ze ścian fasady budynku oraz okładziny kamiennej 
w dolnej części fasady budynku, którą pokrywało graffiti.  

Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że z uwagi na wiek Hali Lodowej (lodowisko i trybuny 
dolne otwarto w 1952 r., a trybuny górne i zadaszenie w latach 1962-1975) 
podstawowym zadaniem było utrzymanie obiektu w stanie pozwalającym na jego 
użytkowanie, w tym płyty lodowiska, głównie przez jej mrożenie na potrzeby licznych 
imprez sportowych. Głównymi problemami były awarie systemu zasilania obiektu 
w energię elektryczną (rozdzielnia prądu i 2 transformatory z lat 60-tych) oraz 
maszynowni do mrożenia płyty lodowiska, z problemem dostępności części 
zamiennych do napraw. Remonty realizowano w takim zakresie, na jaki pozwalały 
środki MCSiR. Oprócz remontów i zakupów usprawniających funkcjonowanie Hali, 
w tym m.in. przeglądu serwisowego maszynowni w 2018 r. i rozpoczętej w 2019 r. 
modernizacji stacji trafo w rozdzielni prądu, zrealizowano zalecenia pokontrolne 
inspekcji sanitarnej poprzez wykonanie wentylacji grawitacyjnej w szatni i nowej 
posadzki w łazience przy małej sali gimnastycznej, remont pomieszczeń socjalnych 
i szatni dla pracowników Hali, malowanie sanitariatów, 3 szatni i korytarza 
gumowego oraz remont pomieszczeń magazynowych przy dużej sali gimnastycznej. 

Obiekty poddane oględzinom były utrzymane w należytej czystości.    

(akta kontroli str. 50-68, 290-309, 323-351, 356-386, 393-405, 983) 

                                                      
10 Dz.U z 2015 r. poz. 1422, ze zm. 
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14. Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że obiekty zarządzane przez Centrum są 
nadzorowane bezpośrednio przez niego, poprzez cotygodniowe wizytacje tych 
obiektów i odprawy z pracownikami oraz bieżący nadzór nad pracownikami, 
infrastrukturą i realizacją zadań. Inne formy kontroli wewnętrznej są, jego zdaniem, 
niemożliwe przy nielicznej kadrze pracowników biurowych: 4-5 osób w latach 2015-
2019, w tym Główny Księgowy, a od kwietnia 2017 r. także Kierownik Pływalni, a do 
wspomagania zadań kontrolnych nie ma stanowiska zastępcy dyrektora. 
Aby usprawnić nadzór, Dyrektor wyznaczył od czerwca 2018 r. tzw. koordynatorów 
obiektów do spraw technicznych na Stadionie, w OS Gorce i w Hali Lodowej.  

(akta kontroli str. 69, 78) 

W badanym okresie MCSiR był kontrolowany m.in. przez kontrolerów i audytorów 
Urzędu Miasta Nowy Targ, w szczególności w zakresie gospodarowania środkami 
pieniężnymi oraz składnikami majątku, zamówień publicznych oraz zarządzania 
obiektami sportowymi. Część zaleceń sformułowanych w wyniku ww. kontroli 
i audytów została wykonana, pozostałe były w trakcie realizacji lub wyjaśniono 
powody odstąpienia od ich realizacji. W szczególności, po audycie dotyczącym 
zarządzania miejskimi obiektami sportowymi, audytor Urzędu Miasta w grudniu 
2017 r. stwierdził m.in., że zalecenie dotyczące egzekwowania zaległych należności 
od klubów sportowych zrealizowano częściowo. Pomimo podjętych przez MCSiR 
działań zadłużenia klubów piłkarskiego i młodzieżowego rosły, gdyż nie regulowały 
one swoich bieżących zobowiązań wobec Centrum.  

 (akta kontroli str. 117-174, 252-258, 968-982) 

15. W kontrolowanym okresie MCSiR zlecał uprawnionym osobom kontrole 
zarządzanych obiektów, zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego11. Półroczne i roczne 
kontrole stanu technicznego obiektów MCSiR nie wykazały nieprawidłowości 
określonych w art. 66 ust. 1 pkt. 1-4 Prawa budowlanego, za wyjątkiem kontroli 
Pływalni z 27 maja 2019 r., w wyniku której zalecono wykonanie nowej instalacji 
piorunochronowej i pomiarów jej rezystencji, co zostało wykonane 6 czerwca 2019 r.  

Zalecenia z kontroli innych obiektów dotyczyły głównie remontów i konserwacji 
zewnętrznych elementów budynków Hali Lodowej, Stadionu i OS Gorce, takich jak 
uszkodzenia elewacji zewnętrznych, naprawy elementów stolarki okiennej, schodów 
zewnętrznych, naprawy rynien, pokrycia dachu czy oczyszczenia elewacji z graffiti.  

(akta kontroli str. 301-309, 339-351, 372-386, 393-405) 

16. W badanych latach w MCSiR nie sporządzono planu marketingowego 
pozycjonującego na rynku MCSiR i oferowane usługi. Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że 
przy obowiązującej formule Statutu, zgodnie z którym podstawowym celem MCSiR 
jest zarządzanie, administrowanie oraz eksploatacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych, nie sporządzano m.in. opracowań marketingowych pozycjonujących 
na rynku obiekty MCSiR. 

(akta kontroli str. 78-81, 452-453) 

17. Współpracę MCSiR z innymi podmiotami na rzecz promocji sportu i rekreacji 
realizowano poprzez udostępnianie obiektów sportowych na imprezy sportowe 
i sportowo-rekreacyjne. Były to głównie kluby i stowarzyszenia sportowe, szkoły 
i inne jednostki oświatowe, urzędy gmin, w tym w szczególności Urząd Miasta Nowy 
Targ, oraz podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą związaną 
z uprawianiem sportu i rekreacji.  

                                                      
11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.) 
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Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że Centrum udostępniało obiekty sportowe zgodnie 
z cennikami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza12. Oferty na udostępnianie 
obiektów publikowano na stronie internetowej MCSiR, a po złożeniu wniosków przez 
różne podmioty uzgadniano z nimi harmonogramy możliwe do realizacji, z uwagi na 
fakt, że baseny, sale gimnastyczne i boiska udostępniano na zajęcia wychowania 
fizycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta, a lodowisko 
wykorzystywał w większości miejscowy klub hokejowy. Obiekty MCSiR 
udostępniano głównie dla klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 11, w tym 
lodowisko dla klas o profilu hokej, boiska piłkarskie na Stadionie i w Hali Gorce dla 
klas o profilu piłka nożna, a Pływalnię dla klas o profilu pływanie. Obiekty hali Gorce 
udostępniano także dla szkół podstawowych nr 2 i 5 oraz dla innych szkół po 
uzgodnieniu terminów zajęć na określonym obiekcie. Obiekty te udostępniano 
klubom sportowym prowadzącym szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów oraz na 
rozgrywki prowadzone przez kluby sportowe - młodzieżowy w Hali Lodowej do godz. 
19.00 i 20.30, piłkarski na Stadionie do godz. 19:00 i 20:00, a sportowy w Hali Gorce 
do godz. 20:00 lub 21:00. W dalszej kolejności obiekty MCSiR udostępniano innym 
klubom sportowym z Nowego Targu oraz mieszkańcom miasta.  

(akta kontroli str. 70, 75-77, 79, 84-86, 411-437, 454, 457) 

18. W badanych latach w MCSiR nie wdrażano informacyjnych i edukacyjnych 
programów wsparcia sportu i rekreacji. Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że przy 
obowiązującej formule Statutu, zgodnie z którym podstawowym celem MCSiR jest 
zarządzanie, administrowanie oraz eksploatacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
nie wdrażano ww. programów. 

(akta kontroli str. 78-81, 452-453) 

19. Informacje o działalności MCSiR, obiektach, programach i promocjach 
zamieszczano na stronie internetowej Centrum i na portalu społecznościowym. 
W ulotkach i na plakatach reklamowano imprezy zorganizowane we własnym 
zakresie w Pływalni (zawody pływackie o puchar Burmistrza, imprezy mikołajkowe, 
z okazji ferii i Dnia Dziecka). Wydatki poniesione przez MCSiR za opracowanie 
i druk plakatów, dyplomów i promocyjnych kart wstępu do Pływalni oraz za 

prowadzenie stron internetowych MCSiR i fanpageu na portalu społecznościowym 
w latach 2015-2019 (I półrocze) wyniosły ogółem 44,7 tys. zł.  

(akta kontroli str. 70, 80, 780) 

20. Podmioty zewnętrzne prowadzące zajęcia sportowe na obiektach MCSiR 
zapewniały trenerów i instruktorów we własnym zakresie. 

Od 1 czerwca 2017 r. w Pływalni zatrudniono 12 ratowników (6 na pełny etat i 6 na 
1/2 etatu). Od 1 marca 2019 r. 4 spośród ratowników zatrudniono dodatkowo na 
umowę zlecenie w celu prowadzenia zajęć pływania i doskonalenia nauki pływania 
w ramach prowadzonych przez gminy programów Już pływam i Umiem pływać.  

Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że pomiędzy styczniem 2015 r. i czerwcem 2017 r. usługi 
w zakresie ratownictwa wodnego pełniło kilka firm wyłonionych w drodze przetargu, 
ale zaniechano z nimi współpracy po zastrzeżeniach do jakości pracy ratowników.  

(akta kontroli str. 4, 80) 

 

                                                      
12 Były i pierwszy dyrektor MCSiR wyjaśnił, że współpraca z innymi podmiotami polegała głównie na 

udostępnianiu obiektów MCSiR tym podmiotom na organizowane przez nie zawody sportowe (m.in. mecze 
piłkarskie, mecze hokejowe, mecze siatkówki i tenisa stołowego, zawody pływackie) lub zajęcia sportowo-
rekreacyjne (treningi, nauka pływania, zajęcia ruchowe na siłowni, sali fitness, w salach gimnastycznych, 
a przede wszystkim zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta.  
Urządzenia na Pływalni udostępniano w ramach działań komercyjnych osobom indywidualnym. 
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21. MCSiR nie prowadził własnych drużyn sportowych. 

(akta kontroli str. 80) 

22. Oględziny trzech obiektów sportowych MCSiR wykazały, że bezpieczeństwo 
korzystania z obiektów zapewniano m.in. poprzez odpowiednie zapisy 
w regulaminach, dostępnych dla osób korzystających z tych obiektów, jak również 
punkty pierwszej pomocy medycznej, apteczki, a także sygnalizację alarmową do 
wzywania pomocy. 

Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że obowiązek przestrzegania regulaminów określających 
m.in. zasady bezpiecznego korzystania z obiektów określa się w umowach 
z podmiotami organizującymi imprezy sportowo-rekreacyjne. Podczas rozgrywek 
Polskiej Hokej Ligi i III Ligi Piłkarskiej obiekt sprawdzany jest przed każdym meczem 
i po jego zakończeniu przez pracownika MCSiR i przedstawiciela klubu sportowego 
będącego organizatorem meczu, podczas którego obowiązuje regulamin ustalony 
przez klub dla danej ligi rozgrywek. Dyrektor MCSiR oświadczył, że w latach 2015-
2019 nie było wypadków w zarządzanych obiektach sportowych.   

Teren Stadionu objęty był monitoringiem wizyjnym, w budynku Stadionu był punkt 
medyczny z leżanką do wykonywania zabiegów i szafką medyczną zawierającą 
materiały opatrunkowe, maści i płyny do ran i skaleczeń. W Hali Lodowej 
ambulatorium wyposażone było m.in. w sprzęt apteczny i leżankę do udzielania 
pierwszej pomocy. W Pływalni w dyżurce ratowników znajdował się zestaw 
ratowniczy zawierający m.in. butlę z tlenem, zestaw do udrażniania dróg 
oddechowych, zestaw do reanimacji oddechowej, szyny do usztywnienia kończyn 
i różne opatrunki, a na ścianie sali przy basenie deska ortopedyczna. Na obrzeżach 
basenu ustawiono tablice z ostrzeżeniem o śliskiej nawierzchni. Na sali z basenami 
było 3 ratowników. Kierownik Pływalni oświadczył, że w każdym dniu działania 
obiektu dyżur pełni 3 ratowników w godz. 6.15-22.00. 

W Hali Lodowej i w Pływalni był sprzęt nagłaśniający i alarmowy.  

(akta kontroli str. 299-301, 310-322, 339-341, 352-355, 372-373, 387-392, 463) 

W działalności MCSiR w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność MCSiR w latach 2015-2019 
(I półrocze) na rzecz rozwoju aktywności fizycznej lokalnej społeczności. 

2. Prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej 
w ośrodku sportu i rekreacji 

1. W latach 2015-2019 (I półrocze), według planu po zmianach, plan finansowy 
wydatków MCSiR wynosił od 4 598 tys. zł do 5 720 tys. zł13. Zrealizowane wydatki 
MCSiR wyniosły: 4 449,0 tys. zł w 2015 r. (4 374,2 tys. zł wydatki bieżące 
i 74,8 tys. zł wydatki majątkowe), 4 950,1 tys. zł w 2016 r. (4 761,9 tys. zł wydatki 
bieżące i 188,2 tys. zł wydatki majątkowe), 4 891,4 tys. zł w 2017 r. (4 802,3 tys. zł 
i 89,1 tys. zł), 5 041,6 tys. zł w 2018 r. (4 975,8 tys. zł i 65,8 tys. zł). Do 30 czerwca 
2019 r. wydatki wyniosły 2 735,2 tys. zł (2 702,1 tys. zł i 33,1 tys. zł).  

(akta kontroli str. 72, 709-716, 729-732, 742-745, 755-758, 768-771) 

W latach 2015-2017 plany wydatków wykonano na poziomie 96,6%-97,1%, 
a w 2018 r. 92,8%. Wszystkie wydatki w latach 2015-2019 (I półrocze) poniesiono 

                                                      
13 Plan wydatków po zmianach (w tym w §§ 4 i 6) wynosił 4 598 tys. zł (4 517 tys. zł) na koniec 2015 r., 

5 127 tys. zł (5 107 tys. zł) na koniec 2016 r. 5 037 tys. zł (4 999 tys. zł) na koniec 2017 r., 5 434 tys. zł 
(5 396 tys. zł) na koniec 2018 r. i 5 720 tys. zł (5 682 tys. zł) na koniec czerwca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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z budżetu MCSiR. Największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia osobowe, 
zużycie energii i materiałów oraz usługi obce. W 2015 i 2016 r. wynagrodzenia 
stanowiły odpowiednio 30,7% i 29,4% wydatków, a w latach 2017-2018 oraz 
w I półroczu 2019 r. ich udział zwiększył się odpowiednio do 37,9%, 46,5% i 49%14. 

W 2015 r. wydatki na zakup energii i materiałów stanowiły 37,7% wydatków ogółem, 
a w latach 2016-2018 i w I półroczu 2019 r. mieściły się w przedziale 30,2%-31,2%. 
W latach 2015-2018 i w I półroczu 2019 r. udział wydatków na usługi obce 
zmniejszył się z 21,8% w 2015 r. do 11,6% w I półroczu 2019 r.  

W latach 2015-2018 dochody MCSiR wynosiły: 2 837 tys. zł w 2015 r. (105% planu), 
2 797,4 tys. zł w 2016 r. (101,5%), 2 749,9 tys. zł w 2017 r. (102,8%), 2 658,8 tys. zł 
w 2018 r. (95,3%) oraz 1 387,5 tys. zł w I półroczu 2019 r. (51%). Największy udział 
w dochodach MCSiR miały dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych 
innym podmiotom – od 76% do 81,2% dochodów ogółem, oraz dochody z najmu – 
od 7,4% do 12,3% dochodów ogółem.  

Od 45,3% do 49,8% dochodów z najmu stanowiły dochody ze sprzedaży biletów na 
basen, następnie z tytułu nauki pływania, których udział w latach 2015-2017 
zmniejszył się z 18,5% do 7,5%, a od 2017 r. do I półrocza 2019 r. zwiększył się 
udział dochodów za udostępnianie torów na basenie z 6,7% do 15,4%.  

(akta kontroli str. 71, 89-90, 706-777)  

2. W Centrum księgi rachunkowe prowadzono na podstawie dowodów księgowych, 
ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.  

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej MCSiR sprawdzono na 
podstawie następujących badań: 

a. 5 faktur sprzedaży o najwyższej wartości z grudnia 2018 r.15 – w zakresie 
generowania dochodów; 

b. 5 faktur zakupu o najwyższej wartości oraz 1 faktury zakupu dobranej celowo, 
zapłaconych w grudniu 2018 r.16 – w zakresie kontroli wstępnej, zatwierdzania do 
wypłaty oraz dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań; 

c. 3 umów z lat 2015-2019 (zawartych do 24 października 2019 r.) o najwyższej 
wartości – w zakresie ustalania warunków finansowych umów; 

d. 3 należności przeterminowanych (zaległości) wg stanu na koniec grudnia 2018 r. 
– w zakresie egzekwowania należności. 

Faktury sprzedaży zostały wystawione na podstawie umów zawartych 
z kontrahentami, z wyjątkiem dwóch faktur, na których znalazły się pozycje nieobjęte 
umowami. I tak wystawiona przez MCSiR: 

 faktura nr FV/13/12/2018 z 3 grudnia 2018 r. dla klubu piłkarskiego zawierała 
w poz. 2 czynsz – część noclegowa okres rozliczony 01-31.12.2018 w kwocie 
1 845 zł brutto, tj. 49,2% wartości całej faktury, podczas gdy umowa 
nr MCSiR.221.138.2017 zawarta 30 czerwca 2017 r. z tym klubem nie 
przewidywała najmu części noclegowej na Stadionie Miejskim. Dyrektor MCSiR 
wyjaśnił, że od lipca 2018 r. Klub (…) obciążano za część hotelową w związku 
z wykorzystaniem jej przez zawodników klubu oraz zleceniem złożonym przez 
klub (…) prowadzono rozmowy dotyczące zawarcia porozumienia spłaty 
zaległości Klubu względem MCSiR. (…) 21.08.2019 r. podpisano porozumienie 

                                                      
14 W 2017 r. wynagrodzenia (z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wynosiły 1 851,7 tys. zł, 

w 2018 r. 2 346,6 tys. zł, a w I półroczu 2019 r. 1 340,2 tys. zł wobec wydatków ogółem 2 735,2 tys. zł. 
15 O łącznej wartości 91 658,05 zł brutto. 
16 O łącznej wartości 191 024,10 zł brutto. 
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w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań NKP względem MCSiR, w którym Klub 
potwierdził i uznał swoje zadłużenie, w tym należności czynszowe za część 
hotelową (…). Główna Księgowa MCSiR wyjaśniła, że od lipca 2018 MCSiR nie 
ma podpisanej umowy (…) na najem części hotelowej, jednak klub korzysta 
z tych pomieszczeń, a MCSiR obciąża klub stawką (…) 1 500,00 netto 
miesięcznie. W 2018 roku nie przedłużono umowy na najem pomieszczeń 
hotelowych ze względu na zadłużenie klubu wobec MCSiR. (…) decyzję i zgodę 
na wystawianie faktur dla klubu (…) za najem części noclegowej podjął Dyrektor 
MCSiR; 

 faktura nr FV/99/12/2018 z 31 grudnia 2018 r. dla jednego z najemców 
pomieszczeń zawierała w poz. 3 woda ciepła w kwocie 1 845 zł brutto, tj. 34,5% 
wartości całej faktury, podczas gdy umowa nr MCSiR.221.141.2017 zawarta 
29 czerwca 2017 r. z tym podmiotem nie przewidywała płatności przez najemcę 
kosztów ciepłej wody, a jedynie zimnej; koszt zimnej wody został ujęty na 
przedmiotowej fakturze w kwocie 18,4 zł, tj. 0,3% wartości całej faktury. Główna 
Księgowa wyjaśniła, że zgodnie z umową (…) koszty związane z (…) mediami 
obciążają Najemcę. W punkcie 2 wpisano, że Najemca będzie regulował 
należności za wodę, a więc ciepłą i zimną, na podstawie podliczników. (…) dla 
Najemcy zamontowano dwa podliczniki, osobno na wodę zimną, osobno na 
wodę ciepłą. Zużyta woda (…) nie jest dublowana. Najemca nie kwestionuje 
rozliczonych kosztów za media. 

 (akta kontroli str. 466-488, 984-1068, 1105-1115, 1138-1141) 

Wszystkie badane faktury zakupu zostały poddane kontroli wstępnej Głównej 
Księgowej MCSiR, a zatwierdzenia do wypłaty dokonywały osoby uprawnione, tj. 
Dyrektor i Główna Księgowa. Zobowiązania wynikające ze skontrolowanych faktur 
zostały zapłacone w odpowiednich terminach i wysokościach.  

(akta kontroli str. 489-622, 1069-1104, 1116-1121, 1137, 1145-1147) 

Ceny i opłaty za usługi oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących w zarządzie MCSiR określane były w cennikach 
wprowadzanych zarządzeniami Burmistrza. Ceny i opłaty określano odrębnie dla 
każdego obiektu sportowego i w podziale na ich poszczególne części składowe. 
W Pływalni były to m.in. bilety wstępu na basen (normalne, ulgowe, grupowe), do 
sauny, na zajęcia nauki pływania, na zajęcia fitness, na ściankę wspinaczkową. 
Opłaty za korzystanie z części składowych Stadionu, Hali Lodowej i OS Gorce 
dotyczyły treningów oraz zawodów, meczy i sparingów. 

(akta kontroli str. 86, 264-289) 

Najwyższe należności przeterminowane wg stanu na koniec 2018 r. dotyczyły klubu 
piłkarskiego: 48 067,19 zł, młodzieżowego klubu sportowego: 42 595,67 zł oraz 
byłego najemcy pomieszczeń: 19 055,43 zł. Wobec ww. dłużników MCSiR 
sporządzał i wysyłał kwartalne noty odsetkowe oraz regularne wezwania do zapłaty.  

(akta kontroli str. 1005-1015, 1026-1039, 1064, 1128-1136) 

Z klubem piłkarskim Centrum podpisało 21 sierpnia 2019 r. porozumienie w sprawie 
rozłożenia na raty zobowiązań w kwocie 46 180,63 zł, spłaty zadłużenia 
wynikającego z najmu pomieszczeń części hotelowej w wysokości 27 675 zł do 
30 sierpnia 2019 r. oraz umorzenia należności w kwocie 14 377,05 zł po spłacie 
ostatniej raty. Do 25 października 2019 r. klub piłkarski na mocy ww. porozumienia 
spłacił łącznie 30 390,57 zł. 

Z młodzieżowym klubem sportowym podpisano 2 porozumienia: z 31 lipca 2018 r. 
i 30 sierpnia 2019 r. Na mocy pierwszego porozumienia zaległości klubu w kwocie 
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24 855,46 zł rozłożono na raty oraz umorzono należność w wysokości 14 702,72 zł 
po spłacie ostatniej raty. Na mocy kolejnego porozumienia zadłużenie w wysokości 
12 741,40 zł rozłożono na raty. Do 25 października 2019 r. młodzieżowy klub 
sportowy na mocy obu ww. porozumień spłacił łącznie 25 469,24 zł. 

Do ww. byłego najemcy pomieszczeń MCSiR w październiku 2019 r., tj. w trakcie 
kontroli NIK, wystosował przedsądowe wezwanie do zapłaty. 

(akta kontroli str. 638-653, 994-1015, 1017-1039, 1106-1111, 1122-1136, 
1142-1144, 1148-1150) 

3. W kontrolowanym okresie w MCSiR obowiązywały Zasady (polityka) 
rachunkowości17, w których określono m.in. zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz technikę ich prowadzenia (komputerowa), metody wyceny 
aktywów i pasywów, zasady aktualizacji wartości środków trwałych oraz zakładowy 
plan kont z wykazem kont księgi głównej i zasad klasyfikacji zdarzeń na tych 
kontach.  

(akta kontroli str. 73-75, 78-81, 181-206)  

Procedury finansowe MCSiR dotyczyły ponadto w szczególności obiegu i sposobu 
opisywania dokumentów finansowo-księgowych, udzielania zamówień publicznych 
oraz zasad kancelaryjnych i archiwalnych.  

 (akta kontroli str. 179-180, 207-242, 464, 633-637) 

W kontrolowanym okresie w Centrum nie wprowadzono zasad gospodarki kasowej, 
towarowej, a także drukami ścisłego zarachowania. Pierwszy Dyrektor MCSiR 
wyjaśnił, że w III kwartale 2014 r. główny księgowy opracował projekty instrukcji 
towarowej i kasowej, jednak przez natłok jego obowiązków jako ówczesnego 
Dyrektora MCSiR nie wprowadzono ich wtedy w życie. Poinformował również, że nie 
było potrzeby opracowania instrukcji gospodarowania drukami ścisłego 
zarachowania, gdyż MCSiR nie organizował imprez wymagających ich stosowania. 
Obecny Dyrektor MCSiR wyjaśnił, że o braku ww. instrukcji dowiedział się podczas 
kontroli NIK i polecił Głównej Księgowej ich opracowanie.  

Do zakończenia kontroli NIK w MCSiR opracowano i wprowadzono do stosowania 
zasady gospodarki kasowej, procedury dotyczące organizacji i funkcjonowania 
kontroli i zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych 
i dokonywania wydatków, instrukcję magazynową oraz instrukcję gospodarowania 
drukami ścisłego zarachowania. 

(akta kontroli str. 69, 73-74, 78, 454, 456, 1177-1194) 

Inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przeprowadzono w marcu 
2017 r. Terminowo sporządzono i przekazano do Urzędu Miasta sprawozdania 
finansowe za kolejne lata 2015-2018 wg stanu na 31 grudnia, bilanse i rachunki 
wyników. Prawidłowo sporządzono sprawozdania finansowe, bilans i rachunek 
zysków i strat na podstawie zapisów ewidencji księgowej (zestawienie obrotów 
i sald).   

(akta kontroli str. 623-632) 

4. Projekty planów finansowych MCSiR na lata 2015-2019 przygotowano 
z uwzględnieniem źródeł wpływów, wydatków bieżących i majątkowych, 
uzasadniając poszczególne pozycje w części opisowej. Projekty planu na kolejny 
rok określano wg prognozy wykonania za rok, w którym sporządzano projekt oraz 
wykonania dochodów i wydatków w roku poprzednim. Jego częścią był plan 
zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń na dany rok budżetowy.  

                                                      
17 Zarządzenia Dyrektora MCSiR nr 3/08/2014 z 29 sierpnia 2014 r. oraz nr 1/09/2015 z 30 września 2015 r., 

nr 4/07/2018 z 31 lipca 2018 r. 
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W części opisowej podawano m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych w poszczególnych obiektach sportowych z określeniem rodzajów 
działalności na wynajmowanych powierzchniach. 

 (akta kontroli str. 654-705) 

5. W Centrum koszty ewidencjonowano w układzie rodzajowym na kontach zespołu 
„4”. Ewidencję szczegółową do kont tego zespołu prowadzono m.in. wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat sporządzano w wariancie 
porównawczym.  

(akta kontroli str. 74, 627-629) 

6. Dyrektor wyjaśnił, że dla potrzeb sprawnego funkcjonowania MCSiR pracownicy 
dokonywali zakupów wyposażenia, materiałów i usług po uzgodnieniu z dyrektorem.  

(akta kontroli str.78-81) 

Badanie trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego18, 
przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, wykazało że prawidłowo 
określono potrzeby zakupu i były one niezbędne dla sprawnego funkcjonowania 
Centrum.  

Zarządzeniem z 24 października 2017 r. ówczesnego Dyrektora MCSiR przyjęto do 
stosowania w Centrum procedurę udzielania zamówień publicznych obowiązującą 
w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Zarządzenie to straciło moc na podstawie 
zarządzenia Dyrektora MCSiR z 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro. Według ww. zasad zamówienia, których wartość 
nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro, mogą być 
dokonywane z pominięciem trybów i zasad postępowania określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych19. Jako podstawę obliczenia wartości zamówienia na 
dostawy lub usługi określono wartość rynkową zamówienia, wartości robót 
budowlanych – kosztorys inwestorski, a małych bieżących remontów, prac 
remontowych, doraźnych napraw o wartości poniżej 50 tys. zł netto – rozeznanie 
rynku. Zamówienia do 5 tys. zł netto wymagały poprzedzenia zleceniem, fakturą 
i umową. Zamówienia o wartości między 5 tys. zł i 20 tys. zł netto wymagały 
rozeznania rynku poprzez zaproszenie do złożenia oferty co najmniej 2 oferentów, 
porównania cen na stronach internetowych, w punktach sprzedaży, w formie 
rozmów telefonicznych potwierdzonych notatką służbową. Zamówienia pomiędzy 
20 tys. zł i 30 tys. euro wymagały pisemnego zaproszenia do złożenia oferty przez 
co najmniej 3 wykonawców, drogą pocztową, elektroniczną (potwierdzoną 
wydrukiem) lub ogłoszenia przez co najmniej 7 dni.  

(akta kontroli str. 223-251, 444-447, 864-937, 1152-1176) 

7. W latach 2015-2019 (I półrocze) z tytułu umów najmu łączny dochód MCSiR 
wyniósł 1 219,8 tys. zł. Prowadzono rejestr tego rodzaju umów. Przedmiotem 
wynajmu były m. in. pomieszczenia biurowe, magazyny, szatnie, sale gimnastyczne, 
lokale użytkowe na sklep, gastronomię, siłownię, salę fitness, gabinet odnowy 
biologicznej, gabinet rehabilitacyjny, gabinet i fotele do masażu, maszyny 
vendingowe, bankomaty, grunty pod reklamy, parkingi, garaże.  

(akta kontroli str. 89-90, 448-451) 

                                                      
18 Remont stacji transformatorowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, umowa z 29 sierpnia 

2019 r.; Kompleksowe świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego, umowa z 14 stycznia 2017 r.; 
Kompleksowe świadczenie usługi z zakresu sprzątania, umowa z 25 stycznia 2017 r. 

19 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
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Na podstawie 3 umów najmu z każdego roku (razem 15) ustalono, że zawarto je na 
okres krótszy niż 3 lata, stąd nie wymagały zgody Burmistrza. W umowach 
z klubami sportowymi piłkarskim i młodzieżowym określono stawki preferencyjne.  

(akta kontroli str. 781-863) 

Były (pierwszy) dyrektor MCSiR wyjaśnił, że stawki czynszu zależały od lokalizacji 
nieruchomości, jej stanu technicznego oraz wyposażenia lub jego braku, a także 
powierzchni nieruchomości, że stawki te każdorazowo konsultował z Wydziałem 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, który posiadał dane o kształtowaniu 
się takich stawek w przypadku innych obiektów na terenie miasta, a pracownicy tego 
Wydziału pomagali w przygotowaniu postępowań, czasem uczestniczyli 
w powołanej komisji przetargowej.     

(akta kontroli str. 454-455) 

8. W latach 2015-2019 (I półrocze) w MCSiR nie ponoszono wydatków na budowę, 
rozbudowę i modernizację, a jedynie na remonty obiektów i urządzeń, a całość tych 
wydatków w łącznej kwocie 1 916,5 tys. zł pochodziła ze środków własnych MCSiR. 

(akta kontroli str. 91) 

9. Ze środków własnych MCSiR poniesiono całość wydatków bieżących 
i majątkowych na utrzymanie Centrum w latach 2015-2019 (I półrocze). W latach 
2015-2018 wydatki te zwiększyły się z 4 389,9 tys. zł do 5 011,6 tys. zł. W każdym 
roku były mniejsze od planowanych. W 2015 r. o 2,8% (4 389,9 tys. zł wobec 
4 517 tys. zł), w 2016 r. o 3,4% (4 932,5 tys. zł wobec 5 107 tys. zł), w 2017 r. 
o 2,9% (4 855,2 tys. zł wobec 4 999 tys. zł), w 2018 r. o 7,1% (5 011,6 tys. zł wobec 
5 396 tys. zł). Wydatki w I półroczu 2019 r. stanowiły 47,7% planowanych na 2019 r.  

 (akta kontroli str. 92) 

10. W latach 2015-2019 (I półrocze) MCSiR nie otrzymał z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dotacji na budowę, rozbudowę, remont lub utrzymanie. 

(akta kontroli str. 91) 
 

W działalności MCSiR w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Od 1 lipca 2018 r. Centrum udostępniało klubowi sportowemu NKP część hotelową 
na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego, pobierając wynagrodzenie za najem, 
jednak bez formalnego określenia zasad korzystania przez klub sportowy z tych 
pomieszczeń. Umowa zawarta z NKP Podhale 30 czerwca 2017 r. na najem części 
hotelowej Stadionu Miejskiego wygasła z dniem 30 czerwca 2018 r.  

Dyrektor wyjaśnił, że od lipca 2018 r. Klub (…) obciążano za część hotelową 
w związku z wykorzystaniem jej przez zawodników klubu oraz zleceniem złożonym 
przez klub (…) prowadzono rozmowy dotyczące zawarcia porozumienia spłaty 
zaległości Klubu względem MCSiR. Pomimo zlecenia NKP na wynajęcie części 
hotelowej, wielokrotnie zwracano uwagę Klubowi na warunkowy dostęp do tej części 
obiektu i możliwość wykorzystania go przez inne podmioty. (…) 21.08.2019 r. 
podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań NKP względem 
MCSiR, w którym Klub potwierdził i uznał swoje zadłużenie, w tym należności 
czynszowe za część hotelową (…).  

Główna Księgowa MCSiR wyjaśniła, że od lipca 2018 MCSiR nie ma podpisanej 
umowy (…) na najem części hotelowej, jednak klub korzysta z tych pomieszczeń, 
a MCSiR obciąża klub stawką (…) 1 500,00 netto miesięcznie. W 2018 roku nie 
przedłużono umowy na najem pomieszczeń hotelowych ze względu na zadłużenie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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klubu wobec MCSiR. (…) decyzję i zgodę na wystawianie faktur dla klubu (…) za 
najem części noclegowej podjął Dyrektor MCSiR. 

(akta kontroli str. 1066-1068, 1105-1111, 1151) 

Zgodnie z uchwałą w sprawie powołania MCSiR, a także załączonym do niej 
Statutem tej jednostki, Centrum m.in. zapewnia właściwą eksploatację obiektów 
przekazanych mu w zarząd. NIK zwraca uwagę, że brak uregulowania zasad 
korzystania z pomieszczeń udostępnionych najemcy przez MCSiR pozbawia 
Centrum jako zarządcę obiektu możliwości skutecznego egzekwowania właściwej 
eksploatacji tych pomieszczeń.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki finansowej 
MCSiR w kontrolowanym okresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt. 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Uregulowanie zasad korzystania przez klub sportowy z części hotelowej Stadionu 
Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, tak aby zapewnić MCSiR jako zarządcy obiektu 
możliwość egzekwowania właściwej eksploatacji pomieszczeń. 

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. 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w 
terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Kraków,           października 2019 r. 

 

 

 

Kontroler  

Barbara Antkiewicz 
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