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Protokół z kontroli Nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w zakresie zasadności, sposobu organizacji i kosztów funkcjonowania lodowiska 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sezonie 2019/2020 

 

I. Nazwa i adres jednostki (podmiotu kontrolowanego). 

 Hrubieszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 

Hrubieszów, zwany dalej HOSiR. 

II. Imię i nazwisko Kierownika. 

 Pan Marek Watras, Dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji. 

III.  Imiona i nazwiska osób kontrolujących. 

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

2. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej 

3. Danuta Kowalska - członek Komisji Rewizyjnej. 

IV.  Przedmiot kontroli. 

1. Kontrola zasadności, sposobu organizacji i kosztów funkcjonowania lodowiska 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sezonie 2019/2020. 

2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok” 

stanowiącym załącznik do XVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

3. Kontrolą objęto: 

a) zasadność i sposób organizacji funkcjonowania lodowiska, 

b) koszty funkcjonowania lodowiska. 

4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: 

a) Marek Watras, Dyrektor HOSiR, 

b) Jadwiga Piłat, Główny Księgowy. 

V. Czas trwania kontroli. 

 1. Kontrola zasadności i sposobu organizacji funkcjonowania lodowiska odbyła się  

w dniach 17 - 18 luty 2020 r. 

 2. Kontrola kosztów funkcjonowania lodowiska odbyła się w dniach 18 - 20 marca 

2020 r. 



2 

 

VI.  Ustalenia faktyczne. 

 1. Podstawy prawne działania jednostki. 

 Podstawą funkcjonowania HOSiR jest Statut Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji nadany uchwałą nr XXX/211/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

października 2012 roku.  

 HOSiR jest jednostką budżetową świadczącą usługi w zakresie kultury fizycznej, 

sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku funkcjonującą na terenie miasta Hrubieszów. 

 Podstawowym celem działalności HOSiR-u jest propagowanie różnych form rekreacji  

i wypoczynku oraz udostępnianie i obsługa obiektów sportowych i rekreacyjno 

-wypoczynkowych, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i masowych. 

 Do podstawowych zadań HOSIR-u należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta 

w zakresie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych  

i społeczności miasta oraz rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego 

wypoczynku.   

 2. Kontrola zasadności i sposobu organizacji funkcjonowania lodowiska. 

 W sezonie 2018-2019 HOSiR był organizatorem lodowiska na ul. Rynek, które 

cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zanotowano ponad 8 tysięcy wejść oraz około 40 

tysięcy złotych wpływów, które trafiły do budżetu miasta. 

 W budżecie HOSiR-u na rok 2020 zabezpieczono środki na organizację lodowiska.    

  We wrześniu 2019 r. HOSiR przeprowadził procedurę zapytania o cenę, w wyniku 

której dokonano wyboru dostawcy sztucznego lodowiska.    

 Lodowisko funkcjonowało od  6 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r. W tym okresie 

odnotowano około 12 tysięcy wejść, w tym około 10 tysięcy wejść biletowanych  

z przychodem w kwocie 56 850 złotych, które trafiły do budżetu miasta. Nieodpłatnie  

z lodowiska korzystali uczniowie miejskich szkół podstawowych.   

 Lodowisko było czynne 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 - 20:00.   

 Obsługę lodowiska zapewniali pracownicy HOSiR-u.  

 VI. 3. Kontrola kosztów funkcjonowania lodowiska. 

 Kontroli poddano koszty wynajmu lodowiska oraz pozostałe koszty związane z jego 

budową i funkcjonowaniem. 
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 Ogółem koszt funkcjonowania lodowiska wyniosły 135 319,46 złotych. 

Kwota wynajmu lodowiska wyniosła 120 186,51 złotych.  

 Pozostałe koszty wyniosły 15 132,95 złotych, w tym: 

a) piasek do podbudowy lodowiska - 8 721,29 zł; 

b) styropian - 5 267,86 zł; 

c) usługa sprzętowa - 585,36 zł;   

d) lampki do dekoracji lodowiska - 462,99 zł; 

e) prawa do odtwarzania muzyki (ZAIKS) - 35,45 zł; 

f) materiały do naprawy oświetlenia - 60,00 zł. 

 Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym  

i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 

zakresie.  

VI. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień. 

 W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. 

VII. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag,  

wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu.     

Dyrektor HOSiR został poinformowany o możliwości wniesienia uwag wyjaśnień lub 

zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania lub odmowy podpisania. 

VIII. Postanowienia końcowe.  

 W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła zasadność i celowość 

organizacji lodowiska, czego dowodzi wzrost liczy osób korzystających o jedną trzecią  

w porównaniu z sezonem ubiegłym. Pomimo niekorzystnej aury mieszkańcy mogli 

skorzystać z zimowej formy ruch na świeżym powietrzu.  

 Komisja uznała zasadność finansowana lodowiska przez miasto oraz wysoko oceniła 

sposób organizacji jego pracy. Stwierdziła także prawidłowość rozliczenia kosztów jego 

funkcjonowania.         

 Wobec rosnącego zainteresowania Komisja rekomenduje organizację lodowiska  

w latach następnych.               

 Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, 

kontrolującego i Burmistrza Miasta. 
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IX. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących  

i kontrolowanego. 

Protokół sporządzono w Hrubieszowie dnia 24 marca 2020 r. 

 

Podmiot kontrolowany     Podmiot kontrolujący 

    /-/ Marek Watras          /-/ Wiesław Bańka  

 

       /-/ Danuta Kowalska 

 

       /-/ Czesława Nowak 

         


