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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/076 – Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Rafał Rossowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli: 
nr LKR/76/2017 z 20 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Lanckoronie, 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 8 (Urząd) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Tadeusz Łopata, Wójt Gminy Lanckorona (Wójt) od 9 grudnia 2014 r., poprzednio od 
6 grudnia 2010 r. Zofia Oszacka 

(dowód: akta kontroli str. 2-3, 244-245) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Lanckorona (Gmina) opracowując dokumenty strategiczne, w tym miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniała w nich problematykę dotyczącą ochrony 
zabytków. Ochronę i opiekę nad zabytkami uwzględniono w strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy Lanckorona w perspektywie roku 2020+, którego załącznikiem był 
Program ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gminy Lanckorona opracowany 
w 2011 r. 

Gmina opracowała gminną ewidencję zabytków, w której ujęto m.in. zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki ujęte w ewidencji zabytków prowadzonej przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ).  

Gmina w ramach promocji Lanckorony współpracowała z organizacjami pozarządowymi, 
z którymi wspólnie organizowała szereg imprez kulturalnych czy artystycznych. Organizując 
imprezy wykorzystywano nie tylko budynki gminne i centrum Lanckorony (Rynek), ale również 
obiekty prywatne, głównie te, w których prowadzono działalność gospodarczą. Gmina 
w swoich zasobach posiadała dwa zabytki architektury drewnianej, które czynnie 
wykorzystywano do promocji Lanckorony. W jednym prowadzono Izbę Muzealną, 
udostępnianą codziennie zwiedzającym, w której organizowano np. lekcje historii, wieczorki 
poetyckie oraz inne imprezy kulturalne. Drugi budynek służył jako miejsce, w którym 
(do 2016 r.) organizowano przedsięwzięcia kulturalne. 

Pomimo prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, nie uchwalono wymaganego art. 87 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami3, gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Wprawdzie sporządzono dokument pn. Program ochrony 
i wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gminy Lanckorona, który zawierał informacje 
dotyczące ochrony zabytków, jednakże nie spełniał on wymagań określonych w ww. 
przepisie. W ocenie NIK opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami 
są kluczowe dla zaplanowania i prowadzenia działań związanych z zahamowaniem procesów 
degradacji zabytków i doprowadzeniem do poprawy stanu ich zachowania oraz 
zwiększających atrakcyjność dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych. Mając 
na uwadze istotność ochrony zabytków, szczególnie ważne jest również prowadzenie 
bieżącej ścisłej współpracy z właścicielami i zarządcami zabytkowych obiektów drewnianych. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych lub późniejszych, 
jeżeli ich skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
3 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie zabytków. 
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Na zasadność takiej współpracy wskazują m.in. informacje uzyskane w toku kontroli NIK 
od części zarządców drewnianych obiektów zabytkowych. 

Zastrzeżenia NIK dotyczą niezamieszczenia w kartach adresowych drewnianych zabytków 
nieruchomych, stanowiących gminną ewidencję zabytków, fotografii z opisem wskazującym 
orientację pomimo, że Gmina posiadała szczegółową dokumentację techniczną i fotograficzną 
zabytków znajdujących się w Lanckoronie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury 
drewnianej 

Gmina posiadała Gminną Ewidencję Zabytków, w której umieszczono karty adresowe zabytku 
nieruchomego. Każdy wykazany zabytek posiadał osobną kartę. Wszystkie karty opracowano 
19 września 2012 r., na podstawie wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem4. Zabytki znajdujące się w m. 
Lanckorona (w tym, drewniane wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez MWKZ) 
posiadały szczegółową dokumentację architektoniczną5. 

Od czasu opracowania kart nie zamieszczano w nich żadnych aktualizacji. Ewidencją objęto 
łącznie 202 obiekty znajdujące się na terenie Gminy (w tym zabytki architektury drewnianej), 
które również zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lanckorona.  

W związku z przystąpieniem Starostwa Powiatowego w Wadowicach do opracowania 
dokumentu pn. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na okres od 
października 2016 r. do października 2020 r., Gmina zweryfikowała przesłany przez 
Starostwo Wykaz zabytków nieruchomych, w tym obiektów sakralnych, wpisanych do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków z 2012 r. (obejmujący 165 obiektów6, w tym 10 budynków 
drewnianych wpisanych do rejestru zabytków MWKZ) i przekazała7 odpowiedź. Na 165 
zweryfikowanych obiektów, stan 105 nie uległ zmianie (w tym 7 drewnianych wpisanych do 
rejestru zabytków MWKZ), 27 przebudowano (w tym 3 drewniane wpisane do rejestru 
MWKZ), a 33 rozebrano.  

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 113-143, 170-175, 246-312) 

Na terenie Gminy znajdowało się 16 zabytkowych obiektów (w tym 11 drewnianych8) 
wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez MWKZ. Zabytkowe budynki drewniane 
zlokalizowane były głównie przy Rynku i w jego najbliższej okolicy w Lanckoronie 
(10 obiektów), a zabytkowy drewniany kościół mieścił się w Skawinkach. Gmina była 
właścicielem dwóch zabytkowych obiektów drewnianych: budynek drewniany tzw. Galeria 
Golonka, Rynek 119, (zarządcą budynku była Gmina) oraz budynek drewniany mieszczący 
Izbę Muzealną im. A. Krajewskiego, Rynek 133 (zarządcą budynku był Gminny Ośrodek 
Kultury (GOK) – jednostka organizacyjna Gminy). 

Część budynków była zamieszkała lub prowadzono w nich działalność gospodarczą. Budynki 
– poza jednym (Rynek 123) – od strony Rynku wizualnie były w dobrym lub bardzo dobrym 
stanie.  

Budynek zarządzany przez Gminę (Rynek 119) pomimo, że z zewnątrz wyglądał na zadbany, 
nie był jednak udostępniany, z powodu złego stanu technicznego wewnątrz i konieczności 
przeprowadzenia w nim remontu. 

                                                      
4 Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661; dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. 
5 Dokumentacja sporządzona w latach 1981-1983 zawierała: opis techniczny inwentaryzacji obiektu, rzuty, przekroje, elewacje 
oraz dokumentację fotograficzną. 
6 Nie ujęto zabytków z miejscowości Skawinki i Łaśnica. 
7 26 sierpnia 2016 r. 
8 Kościół parafialny w Skawinkach oraz budynki drewniane w Lanckoronie: Rynek 117, 119, 123, 125, 127, 131, 133, 141,  oraz 
przy ul. Świętokrzyskiej 104 i 110. 
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Jednym z zabytków architektury drewnianej był kościół parafialny w Skawinkach. Wizualnie 
ściany kościoła były w bardzo dobrym stanie, a drewniane pokrycie dachowe było 
nowowymienione. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 156-167) 

Rada Gminy Lanckorona uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lanckorona9. W ww. planie wskazano zasady ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych 
poprzez m.in.: 

 wprowadzenie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego w obszarach ścisłej 
strefy konserwatorskiej; 

 przyjęcie zasady ochrony krajobrazu oraz politykę kształtowania struktury przestrzennej 
i zabudowy, określone w Studium, które chronią przedpole zespołów zabytkowych i ich 
eksploatację; 

 wskazanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów przewidzianych do 
wpisania do rejestru konserwatora zabytków. 

Obowiązujący plan zawierał również wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków MWKZ – łącznie 18 pozycji10 oraz wykaz obiektów ujętych w spisie i ewidencji 
adresowej obiektów zabytkowych MWKZ z podziałem na miejscowości, w których się znajdują 
– łącznie 202 pozycje11.  

(dowód: akta kontroli str. 17-38) 

Uchwałą Rady Gminy12 z 15 czerwca 2012 r. przyjęto Strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy Lanckorona w perspektywie roku 2020+. Strategię opracowano 
uwzględniając, stanowiący załącznik do Strategii, Program ochrony i wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego Gminy Lanckorona (Program ochrony) opracowany w 2011 r. oraz 
m.in. Strategię rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, Plan 
zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 40-104) 

Do opracowania Programu ochrony wykorzystano m.in. Narodową Strategię kultury na lata 
2004-2013, Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2004-2008, 
Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski (2004 r.), Plan 
odnowy miejscowości Lanckorona (2008 r.). Główne cele zawarte w Programie ochrony to: 

 ochrona i rozwinięcie dziedzictwa kulturowego; 

 wzmacnianie tożsamości kulturowej – rozwój kapitału społecznego; 

 rozwój ekonomii lokalnej z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego; 

 marka kulturowa Lanckorona – wzmocnienie, rozwinięcie, wykorzystanie komercyjne. 

Program ochrony zawierał również zapisy, które określały działania dotyczące m.in.: 

 zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy ich stanu; 

 wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, w tym:  

 działania w zakresie organizacji i estetyki krajobrazu kulturowego; 

 działania w zakresie zniwelowania negatywnych skutków zniekształcania estetycznego 
dziedzictwa kulturowego w Rynku Lanckorońskim; 

 zwiększaniu atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych. 

Analizy programu ochrony dokonano, jak wyjaśnił Wójt, podczas opracowywania: diagnoz 
i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 
Lanckorona, w związku z opracowaniem Gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona13 
oraz Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2016-
2020. 

(dowód: akta kontroli str. 144-154) 

                                                      
9 Uchwała Nr VII/62/2003 z 15 maja 2003 r. Uchwałą Nr XXXVII/232/06 z 3 października 2006 r. dokonano zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona. 
10 16 istniejących obiektów i dodatkowo dwa wykreślone z rejestru, tj.: budynek przy Rynek 120 (w trakcie odbudowy) oraz zespół 
dworsko-parkowy w Podchybiu (uchylona decyzja). 
11 W miejscowości Lanckorona – 125 obiektów, Izdebnik – 48, Jastrzębia – siedem, Skawinki – osiem i Łaśnica – 14 obiektów. 
12 Nr XVIII/130/12. 
13 Przyjęto uchwałą Nr VII/51/15 Rady Gminy Lanckorona z 31 marca 2015 r. 
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Główne obszary problemowe zdiagnozowane podczas prac nad Programem to m.in.: 

 niedostateczne egzekwowanie prawa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
(zniekształcenia estetyczne substancji zabytkowej w strefie ścisłej i pośredniej ochrony 
konserwatorskiej w Lanckoronie); 

 presja inwestorska – zmiany estetyki zabytków; 

 niedostępność zabytków w sołectwach Gminy (poza Lanckoroną), ze względu na pełnione 
funkcje14; 

 bezkarność za zniszczenie zabytku. 

W Programie ochrony wskazano również problemy dotyczące odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia zabytków zdiagnozowane przez autorów Wojewódzkiego programu ochrony 
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski, które są spójne z Programem ochrony 
i odnoszą się do problematyki ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Gminie 
Lanckorona, tj.: brak spójnych pozytywnych programów działania w zarządzaniu 
dziedzictwem; brak mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami i szczeblami administracji; niekorzystna sytuacja mniej cennych obiektów 
i zespołów zabytkowych zlokalizowanych poza metropolią krakowską, które w dużej mierze są 
pozostawione same sobie. Wskazano także, że właściciele obiektów zabytkowych o funkcjach 
mieszkalnych, pozostawieni byli bez wsparcia i doradztwa ze strony sektora publicznego, co 
przy jednoczesnym ograniczeniu praw właścicielskich i tradycyjnym zarządzaniu prowadzi 
obiekty do ruiny. 

Problemy te sformułowano na podstawie analizy zasobów (obserwacji terenowych), analizy 
dokumentów prawnych i planistycznych Gminy oraz konsultacji społecznych w odniesieniu do 
poszczególnych priorytetów wdrożeniowych Programu ochrony. Wójt zwrócił dodatkowo 
uwagę na dwie kwestie, tj.: skomplikowaną i kosztowną procedurę dokumentacyjną związaną 
z robotami budowlanymi przy zabytkach (przed ubieganiem się o dofinansowanie robót 
właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów opracowań dokumentacji w tym np. 
ekspertyz mykologicznych z własnych środków) oraz ograniczone środki finansowe jakie 
Gmina może przeznaczyć na realizację zadań związanych z ochroną zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 9-14, 15-16, 144-148) 

Wójt wskazał, że w okresie objętym kontrolą Gmina współpracowała z MWKZ m.in. 
w zakresie: uzyskania pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie robót budowlanych 
budynku Rynek 119 w Lanckoronie oraz pozwolenia na roboty budowlane dotyczące wymiany 
pokrycia dachowego w budynku Rynek 133 i ogrodzenia nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

Z informacji15 udzielonych przez sześciu zarządców obiektów drewnianych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Lanckorona w zakresie współpracy z Gminą, wskazania potrzeb oraz 
trudności w utrzymaniu, renowacji, udostępnianiu i promowaniu zabytku wynikało m.in., że nie 
ma współpracy na linii właściciel zabytku – Gmina w zakresie dotyczącym gospodarowania 
czy utrzymania obiektów. Głównymi problemami, które wskazano w odpowiedziach były: 
trudność w uzyskaniu dofinansowania (brak wiedzy właścicieli o możliwościach), zawiłości 
prawne, brak inicjatywy urzędników w tym zakresie. Właściciele wskazywali, że sami we 
własnym zakresie dokonywali remontów oraz sami utrzymują budynki. Właściciele budynków, 
w których prowadzona była działalność gospodarcza wskazali, że utrzymanie, udostępnianie 
i promowanie zabytku leży w ich gestii i poczuwają się do tego obowiązku, nie oczekują od 
Gminy pomocy. Jedynie proboszcz kościoła pw. św. Joachima w Skawinkach wskazał, że 
dzięki inicjatywie i wsparciu Wójta Gminy pozyskano środki na remont dachu kościoła.  

 (dowód: akta kontroli str. 176-184) 

W latach 2014-2016 Gmina na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków drewnianych 
należących do Gminy16 wydatkowała łącznie 103 028,73 zł (w 2014 r. – 760,17 zł, w 2015 r. – 

                                                      
14 Dwór w Jastrzębi – szkoła podstawowa, dwór w Izdebniku – Dom Pomocy Społecznej, dwór na Podchybiu – własność 
prywatna, niszczejący unikatowy zabytek starej poczty w Izdebniku – własność prywatna. 
15 Uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 524) – dalej: ustawa o NIK. 
16 Tj. przeglądy (kominowe, techniczne, przewodów kominowych), wykonanie ogrodzenia Izby Muzealnej Rynek 133 oraz jej 
przebudowa w 2014 r. oraz w 2016 r. wykonanie projektu budowlanego remontu budynku Rynek 119. 



 

6 

86 375,17 zł i w 2016 r. – 15 893,39 zł), przy budżecie Gminy wynoszącym w 2014 r. – 
15 832,0 tys. zł, w 2015 r. – 16 745,4 tys. zł i w 2016 r. – 21 904,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 155) 

Gmina 10 lipca 2014 r. informacyjnie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (UMWM) kartę projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 – Odnowa historycznej Lanckorony17. Przedmiotem projektu 
objęto m.in. dwa zabytkowe drewniane budynki stanowiące własność Gminy18, a realizacja 
dotyczyła odnowy historycznej Lanckorony polegającej na termomodernizacji budynków, 
tj. ociepleniu ścian i stropodachu, wymianie okien i drzwi, modernizacji i przebudowie systemu 
grzewczego oraz instalacji kolektorów słonecznych. Jak wskazał Wójt, Gmina nie złożyła 
wniosku o dotację na realizację powyższego zadania z powodu braku dokumentacji 
budowlanej i pozwolenia na budowę. Obecnie Gmina posiada dokumentację budowlaną 
i pozwolenie na budowę, jednakże nie ma naborów na realizację takiego projektu.  

Dnia 13 stycznia 2017 r. Gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
Gościniec 4 Żywiołów, wniosek dotyczący remontu zabytkowego budynku Rynek 119 
w Lanckoronie, z wnioskowaną kwotą pomocy 250 000 zł. Gmina otrzymała odpowiedź, że 
nabór wniosków dotyczył tylko budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40, 105-112, 168-169, 241-243, 313) 

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, nie realizowała żadnego programu pomocowego. W tym 
czasie do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek od właścicieli budynków wpisanych do rejestru 
zabytków o dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich bądź robót budowlanych, 
w związku z czym Gmina nie przekazywała środków na ww. cel. 

(dowód: akta kontroli str. 215-216) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ nie przeprowadzał w Gminie kontroli w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami. 

W latach 2014-2016 do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące zabytków drewnianych.  
(dowód: akta kontroli str. 4) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1.  W Gminie nie opracowano gminnego programu opieki nad zabytkami, na zasadach 
określonych w art. 87 ustawy o ochronie zabytków.  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Cele tego programu 
określono w art. 87 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do postanowień art. 87 ust. 3 ustawy 
gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podstawą do sporządzenia tego programu jest – 
zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy – gminna ewidencja zabytków.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-14, 49-104) 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, Program ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego 
Gminy Lanckorona jest załącznikiem do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy Lanckorona w perspektywie roku 2020+, a niesporządzenie odrębnego gminnego 
programu opieki nad zabytkami wynikało z przekonania, że skoro uchwalony dokument 
zawiera wszystkie elementy i cele, o których mowa w art. 87 ust. 2, to jest dokumentem 
odpowiadającym gminnemu programowi opieki nad zabytkami. Dodatkowo Wójt 
nadmienił, że w latach 2010-2014 Urząd był zaangażowany w usuwanie skutków 
masowych osunięć ziemi i powodzi (26 budynków, w tym domy dla poszkodowanych 
łącznie 286 osób). Większość pracowników Urzędu była zaangażowana w likwidację 
skutków żywiołu i pomocy rodzinom poszkodowanym – budowa nowych domów, zamiana 

                                                      
17 W ramach naboru projektów subregionalnych. 
18 Wartość projektu 2 000 tys. zł (kwota dofinansowania 1 700 tys. zł, środki własne Gminy 300 tys. zł). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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nieruchomości oraz pomoc w załatwianiu spraw własnościowych. W związku 
z powyższym nie zwróciliśmy uwagi, że ten dokument dotyczący ochrony zabytków 
wymaga opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wójt wskazał również, że w jego ocenie ustawowy okres czterech lat obowiązywania 
Gminnych programów opieki nad zabytkami jest terminem zbyt krótkim, a dokonywanie 
ocen co dwa lata, przy procedurze uzyskania zezwoleń konserwatorskich na prace przy 
obiektach zabytkowych i możliwości aplikowania o środki zewnętrzne również nie ma 
racjonalnego uzasadnienia. Ustawodawca powinien rozważyć – tak jak w przypadku 
planów zagospodarowania przestrzennego – obowiązywanie gminnych programów bez 
określania granicznego terminu obowiązywania, a ocenę realizacji programu – 
analogicznie – przynajmniej raz na kadencję rady.  

 (dowód: akta kontroli str. 144-148, 314-316) 

2. Karty adresowe drewnianych zabytków nieruchomych znajdujących się poza  
m. Lanckorona nie spełniały wymogu określonego w § 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, tj. nie zamieszczono w nich fotografii z opisem 
wskazującym orientację. 

Wójt wyjaśnił, że Gmina posiada zdjęcia budynków drewnianych zabytkowych położonych 
w innych miejscowościach i wpisanych do rejestru zabytków w wersji elektronicznej, które 
wymagają jednak obróbki. W trakcie opracowania wersji elektronicznej gminnej ewidencji 
zabytków zostaną one umieszczone na kartach adresowych drewnianych zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 113-131, 314-316) 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Gmina w ramach promocji regionu współpracowała m.in. z Towarzystwem Przyjaciół 
Lanckorony, ze Stowarzyszeniem Absolwentów Akademii Dziedzictwa z siedzibą w Krakowie 
oraz ze Stowarzyszeniem TERRA ARTIS w Lanckoronie. 

Imprezy kulturalne organizowane m.in. przez Gminę wykorzystywały zarówno centrum 
Lanckorony (Rynek) jak i obiekty architektury drewnianej należące do Gminy, czy obiekty 
prywatne, głównie te, w których prowadzono działalność gospodarczą. 

Gmina była współorganizatorem licznych imprez, w tym cyklicznych, odbywających się na jej 
terenie, np.: 

 z Towarzystwem Przyjaciół Lanckorony współpracowała przy organizacji corocznego 
Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich Na tropach historii. Rajd liczył 2, 5 lub 10 km, 
podczas którego uczestnicy szli wyznaczonym szlakiem kierując się informacjami na 
mapie. Po odnalezieniu danego zabytku musieli wykonać różnego rodzaju zadania 
związane z widzianymi zabytkami; 

 ze Stowarzyszeniem TERRA ARTIS – w zakresie udostępnienia przestrzeni publicznej 
(Rynek), w tym obiektów stanowiących własność Gminy w czasie Międzynarodowych 
Warsztatów Gitarowych, które odbywają się w Lanckoronie w lipcu od 10 lat. Warsztaty te 
odbywały się również w obiektach stanowiących własność prywatną. 

Prócz wyżej wymienionych imprez, w Lanckoronie organizowano imprezy kulturalne 
wykorzystujące zabytkową architekturę Lanckorony, jak również charakterystyczne jej 
położenie. 

W Galerii Golonka do 2016 r.19 jak również w Izbie Muzealnej odbywało się wiele wystaw, 
wernisaży, koncertów czy warsztatów rękodzieła artystycznego. Dodatkowo w Izbie 
Muzealnej oprócz zwiedzania pomieszczeń budynku i możliwości oglądania przedmiotów 
codziennych używanych w dawnych czasach, organizowano lekcje historyczne czy wieczorki 
poetyckie. W ramach nocy muzeów organizowano m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych. 

Poza wyżej wymienionymi imprezami kulturalnymi w czerwcu organizowany był od 2001 r., 
odtworzony po 100 latach, lanckoroński Jarmark na św. Jana. Podczas dwudniowej imprezy 
na lanckorońskim Rynku prezentują się artyści ludowi, malarze, rzeźbiarze, garncarze, 
przedstawiciele ginących zawodów, zespoły artystyczne również z sąsiednich gmin, czy 

                                                      
19 Budynek zamknięty z powodu konieczności przeprowadzenia remontu. 
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zakątków Bursztynowego Szlaku. W sierpniu organizowano imprezę pn. Romantyczna 
Lanckorona. W programie festiwalu znajdowały się wystawy, wernisaże wystaw, wieczorne 
koncerty na rynku lanckorońskim, spacery z przewodnikiem leśnymi ścieżkami wokół zamku, 
kiermasz rękodzieła artystycznego, spotkania z poetami oraz artystami związanymi 
z Lanckoroną. We wrześniu organizowano Warsztaty Filmu Animowanego skierowane do 
dzieci, studentów czy artystów, a w grudniu organizowano festiwal Anioł w Miasteczku 
połączony z kiermaszem przedświątecznym. 

W Lanckoronie nie funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej, jednakże wszelkie informacje 
turystyczne dotyczące zabytków czy imprez kulturalnych można było uzyskać w Izbie 
Muzealnej im. A. Krajewskiego, którą zarządza GOK. W Izbie dostępne były ulotki na temat 
działalności GOK, imprez kulturalno-historycznych organizowanych w Gminie, jak również 
publikacje np. Lanckorońskie spacery opisujące zabytki i miejsca, które znajdują się na 
proponowanych trasach spacerowych. 

(dowód: akta kontroli str. 146-148, 168, 185-214). 

Na stronie internetowej GOK20, do której odnośnik znajduje się na stronie internetowej Gminy 
zawarto informacje dotyczące planowanych imprez kulturalnych, jak i opisy imprez, które już 
się odbyły. Na stronie GOK w szerokim zakresie promowana była Izba Muzealna, jak również 
towarzyszące jej imprezy oraz dodatkowe atrakcje, np. Żywe lekcje historii.  

(dowód: akta kontroli str. 219-240) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli21, wnosi o: 

1) opracowanie, przyjęcie oraz realizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, 
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zabytków; 

2) uzupełnienie kart adresowych zabytków nieruchomych o wymagane fotografie z opisem 
wskazującym orientację. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych 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, 18 lipca 2017 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Rafał Rossowski 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

                                                      
20 http://gok.lanckorona.pl/,  http://gok.lanckorona.pl/page,11.html  
21 Dz.U. z 2017 r., poz. 524; dalej: ustawa o NIK. 
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