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K/20/001 Sposób realizacji przez Gminę Ulanów wniosków, skierowanych po kontrolach: 

1.  Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach 
konserwatorskich w latach 2008 – 2013 na przykładzie województwa podkarpackiego 
(P/14/110), 

2.  Realizacja wojewódzkich programów strategicznych „Bieszczady” i „Błękitny San” (P/18/095). 
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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy i Miasta Ulanów,  
37-410 Ulanów, ul. Rynek 5 (w dalszej treści Urząd Gminy lub Urząd). 
 
Stanisław Garbacz w dniu 20 listopada 2014 r. wybrany został Burmistrzem Gminy 
i Miasta Ulanów (w dalszej treści – Burmistrz)1. 

 
1. Wdrażanie przez Gminę Ulanów wniosków pokontrolnych sformułowanych 

w kontrolach P/14/110 oraz P/18/095 dotyczących dziedzin: ochrona 
środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona zabytków i rekreacja. 

2. Spójność dokumentów strategicznych ze strategią rozwoju Gminy. 

 
Lata 2016 -2020 (do 26 czerwca 2020 r.).  

 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 
 
 
Kazimierz Ramocki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/71/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  

(akta kontroli  str. 1-2, 3 - 6) 

 

                                                      
1 Pan Stanisław Garbacz pełnił funkcję Burmistrza Ulanowa nieustannie od dnia 29 grudnia 2008 r.  
2 Dz. U. z 2019 r., poz. 489 i 1571 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Gmina prawidłowo wdrożyła dwa wnioski po 
kontroli P/14/110, a jeden wniosek z tej kontroli dotyczący sporządzania analiz 
aktualności Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
został zrealizowany w części. 
Gmina podjęła w 2020 r. działania na rzecz realizacji wniosku z kontroli P/18/095 
dotyczącego opracowania Programu Ochrony Środowiska, ale na dzień 
zakończenia kontroli prace nad tym dokumentem nie zostały zakończone. 
Wykonany został drugi wniosek z tej kontroli dotyczący przekazywania sprawozdań 
z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego Gminy została sporządzona za 
lata 2010-2014, nie została natomiast dokonana w kolejnej kadencji samorządu 
przypadającej na lata 2014-2018, mimo obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.4 
Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 został przyjęty w kwietniu 
2016 r., a projekt programu na lata 2020-2023 był w przygotowaniu. 
Analizy urbanistyczno-architektoniczne sporządzane w ramach postępowań 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zawierały wyliczenia, na podstawie 
których ustalano w decyzjach parametry przyszłych inwestycji. 
Raporty z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej były sporządzane rzetelnie 
i terminowo. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dokumenty strategiczne Gminy: Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 
Ulanów (Studium), Strategia Rozwoju, oraz Program ochrony zabytków odpowiadały 
wymogom ustawowym, były spójne, zawierały niesprzeczne cele strategiczne i były 
zgodne z założeniami dokumentów strategicznych kraju, województwa 
podkarpackiego i powiatu niżańskiego. 
 
Odpowiadając na wnioski zawarte wystąpieniach pokontrolnych NIK Burmistrz 
udzielił rzetelnych informacji o stanie ich realizacji.  
 

  

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

opisowej. W tym przypadku zastosowano formę opisową. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Wdrażanie przez Gminę Ulanów wniosków 

pokontrolnych sformułowanych w kontrolach P/14/110 
oraz P/18/095 dotyczących dziedzin: ochrona 
środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona 
zabytków i rekreacji. 

1.1 Formy organizacyjne Urzędu Gminy.  

Statut Gminy i Miasta Ulanów z dnia 17 października 2018 r.5 – podobnie jak i jego 
wcześniejsza wersja z dnia 30 kwietnia 2003 r. - nie zawierał w swojej treści 
żadnych odniesień do tematów określonych w zakresie przedmiotowym niniejszej 
kontroli. 

(akta kontroli str. 7 - 19) 

Zarządzenie Burmistrza z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie6 (w dalszej treści Regulamin 
Organizacyjny), regulowało: 
 

• zakres działania i zadania Urzędu, 
• organizację Urzędu, 
• zasady funkcjonowania Urzędu, 
• zakresy działania kierownictwa, poszczególnych referatów i stanowisk pracy 

w Urzędzie. 
 
Tematy/sprawy objęte niniejszą kontrolą zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
były przypisane do realizacji następującym komórkom organizacyjnym Urzędu: 
 
1. stanowisku pracy do spraw gospodarki przestrzennej, realizującemu m.in. 
następujące zadania: 
 

• sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 

• ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp), 

• wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji indywidualnych oraz inwestycji celu publicznego, 

• prowadzenie rejestrów przywołanych powyżej spraw, 
• współpraca z konserwatorem zabytków.  

 
2. stanowisku pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, 
drogownictwa, kultury, kultury fizycznej, któremu przypisano m. in. następujące 
zadania: 

• z zakresu ochrony środowiska m.in.:  

1) zadania związane z przygotowaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie ( … ),  

                                                      
5 Nr XXXIX/308/2018 
6 Nr 11/2017. Poprzednie zarządzenie w tej sprawie z dnia 10 maja 2010 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2) działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania zasobami 
przyrodniczymi oraz do przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom na 
środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub 
zanieczyszczenie, 

• z zakresu kultury, kultury fizycznej: 

1) wykonywanie zadań Gminy w Zakresie kultury fizycznej, w tym sportu, 
rekreacji i wypoczynku, 

2) działania zamierzające do bezpiecznego wypoczynku nad rzekami 
w sezonie letnim, 

3) współudział w realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy, pozyskiwanie dotacji dla 
zabytkowych kościołów. 

 
W latach objętych niniejszą kontrolą7 dla obsługi każdego z przywołanych powyżej 
stanowisk przewidziano w Regulaminie Organizacyjnym po jednym pełnym etacie.  
Analiza akt osobowych wykazała, że dwaj pracownicy samorządowi odpowiedzialni 
za wykonywanie przywołanych powyżej zadań rozpoczęli pracę w Urzędzie 
w 2008 r. i do dnia zakończenia niniejszej kontroli8 pracowali nadal na tych 
stanowiskach. 
 

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej w zakresie swoich obowiązków miał do 
wykonania zadania wynikające z przepisów prawa budowlanego, 
o zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, w tym 
wszystkie przywołane powyżej zadania wyszczególnione w Regulaminie 
Organizacyjnym. Dodatkowo, w wykazie szczegółowych zadań przypisanych do 
stanowiska znajdował się punkt dotyczący - realizacji zadań wynikających z ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: prowadzenia ewidencji zabytków, 
opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, sprawozdania z realizacji 
programu oraz współpracy z konserwatorem zabytków w zakresie spraw 
związanych ze stanowiskiem pracy. 

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej miał wykształcenie wyższe (licencjat) 
z zakresu zarządzania marketingowego, zawód wyuczony – technik budowlany. 
W trakcie pracy w Urzędzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu prawa 
budowlanego, planowania i gospodarowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Nie stwierdzono uczestnictwa 
pracownika w szkoleniach/kursach dotyczących realizacji zadań wynikających 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, drogownictwa, 
kultury, kultury fizycznej w zakresie swoich obowiązków miał do wykonania 
przywołane powyżej zadania wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym oraz 
dodatkowo - współudział w przygotowaniu materiałów do opracowania dokumentów 
strategicznych z zakresu stanowiska pracy, szczególnie Programu Ochrony 
Środowiska. 

Podinspektor do spraw ochrony środowiska ( … ) miał wykształcenie wyższe – 
inżynier ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie uczestniczył 

                                                      
7 2016 – 2020.  
8 26 czerwca 2020 r. 
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w szkoleniach/kursach z zakresu ochrony środowiska, postępowania 
administracyjnego. Nie stwierdzono uczestnictwa w szkoleniach dotyczących 
realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W dniu 3 sierpnia 2018 r. do zakresu obowiązków pracownika samorządowego 
wykonującego zadania, jako inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 
przypisano zadanie – przygotowanie i przedkładanie burmistrzowi raportów 
z wykonania Programu gospodarki niskoemisyjnej w terminach wskazanych 
w dokumencie. 

Powyższe zadanie było związane z realizacją wniosku pokontrolnego zawartego 
przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 lipca 2018 r9. 

(akta kontroli str. 20 – 54) 

Struktura organizacyjna Urzędu, podana w Regulaminie Organizacyjnym, nie 
przewidziała stanowiska gminnego konserwatora zabytków. W dokumentacji Urzędu 
nie stwierdzono również powierzania Gminie przez wojewodę podkarpackiego 
(w drodze porozumienia) prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami, których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami10. 
Stwierdzono, że współpraca Gminy z Konserwatorem zabytków11 przejawiała się 
poprzez następujące działania: 

• Konserwator zabytków uzgadniał wydawane przez Burmistrza decyzję 
o warunkach zabudowy (wz) oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego (cp), w przypadkach inwestycji budowlanych planowanych na 
terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej. W latach 2016 – 2019 
uzgadniano łącznie 17 takich decyzji, w tym jedną decyzję dotyczącą 
lokalizacji celu publicznego. W 2019 r. Burmistrz wydał 53 decyzje 
o warunkach zabudowy, w tym siedem decyzji o warunkach zabudowy 
terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Konserwator zabytków 
uzgodnił wszystkie te decyzje. Analiza dokumentacji związanej z tymi 
siedmioma decyzjami wykazała, że dotyczyły każdorazowo obiektów 
znajdujących się – zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów 
(dalej: Studium)12 - w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego 
założenia13. Przed wydaniem decyzji Burmistrz zwracał się do 
Wojewódzkiego konserwatora zabytków o uzgodnienie projektu decyzji 
o warunkach zabudowy14. Konserwatora zabytków wydając postanowienia 
w tych sprawach uzgodnił pozytywnie każdy z przedkładanych projektów. 
Nie stwierdzono przypadku odmowy uzgodnienia przez Konserwatora, 
projektów decyzji przygotowanych przez Burmistrza.  

                                                      
9 Kontrola: P/18/095, akta – LRZ.410.005.09.2018. 
10 Dla lokalizacji inwestycji celu publicznego Dz.U. z 2020 poz.282 j.t. 
11 Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Tarnobrzegu. 
12 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów - załączniki 
do Uchwał Rady Miejskiej – odpowiednio Nr XXII/156/2001 i Nr IX/41/2007  
13 Ustalono, że dwie decyzje dotyczyły budowy nowych obiektów (budynki mieszkalne i myjnia samochodowa), 
pięć decyzji dotyczyło rozbudowy, przebudowy, czy nadbudowy istniejących obiektów budowlanych. 
14 Burmistrz powoływał się na przepis art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j.)  
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• w dniu 10 marca 2016 r. Konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Ulanów na lata 
2016 – 2019 (w dalszej treści wystąpienia – Program)15, 

• w dniu 8 czerwca 2020 r. (w trakcie trwania niniejszej kontroli) Burmistrz 
działając w trybie art. 87 ust 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami zwrócił się do Konserwatora zabytków z prośbą o wydanie opinii 
odnośnie przedłożonego projektu Programu na lata 2020 – 2023. Do 
zakończenia kontroli opinia Konserwatora Zabytków w tej sprawie nie 
wpłynęła,  

• Konserwator zabytków przesyłał Urzędowi (do wiadomości) decyzje wydane 
w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 
i art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
w sprawie zezwolenia na realizacje prac przy obiektach zabytkowych 
z terenu Gminy (wpisanych do rejestru zabytków – w tym wypadku 
dotyczyło to wyłącznie obiektów sakralnych). Decyzje konserwatora 
zabytków stanowiły podstawę do dotowania przez Gminę 
(po wcześniejszym wniosku władającego zabytkiem) prac 
konserwatorskich/budowlanych prowadzonych na obiektach zabytkowych 
z terenu Gminy. W poszczególnych latach z okresu 2016 – 2019 Gmina 
udzielała od dwóch do czterech dotacji na finansowanie robót 
w zabytkowych obiektach sakralnych. W skali roku łączna wysokość dotacji 
na ww. cele wynosiła od 20 tys. zł do 60 tys. zł 

(akt a kontroli str. 55 - 136) 

Burmistrz corocznie wydawał zarządzenia w sprawie rocznego planu wewnętrznej 
kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie oraz jednostkach organizacyjnych 
Gminy na ( … ) rok. Corocznie, zgodnie z wyznaczonym planem przeprowadzano 
pięć/sześć kontroli wewnętrznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych. 
Stwierdzono, że w latach 2016 – 2020 dwukrotnie zaplanowano i wykonano kontrole 
wewnętrzne przywołanych powyżej samodzielnych stanowiskach pracy, 
w zakresach objętym programem niniejszej kontroli. 
 
W 2019 r. zaplanowano i wykonano kontrolę wewnętrzną dotyczącą stanowiska ds. 
inwestycji i zamówień publicznych. Tematem kontroli przeprowadzonej w dniu 17 
kwietnia 2019 r. przez Sekretarza Gminy i Miasta (dalej: Sekretarz) było: Plan 
gospodarki niskoemisyjnej – obowiązek raportu monitoringowego z realizacji planu. 
Stwierdzono, że sporządzono raporty monitorujące realizację planu w roku 2017 
i w 2018. Raporty zostały przedstawione Burmistrzowi i przedłożone następnie 
Radzie Miejskiej w Ulanowie. 
Po kontroli nie sformułowano wniosków/zaleceń pokontrolnych. 
 
W 2020 r. zaplanowano i wykonano kontrolę wewnętrzną dotyczącą stanowiska ds. 
planowania przestrzennego. Tematem kontroli przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 
2020 r. przez Sekretarz było: Aktualność programu strategicznego pn. Program 
opieki nad zabytkami Gminy Ulanów. 
W kontroli stwierdzono, że Program opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2019 stracił 
swoją aktualność i koniecznym będzie opracowanie dokumentu na lata 2020 – 
2023. 

                                                      
15 Wiosek Burmistrza w tej sprawie z dnia 14 grudnia 2014 r. 
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Według ustaleń tej kontroli projekt Programu był w przygotowaniu. Zalecono, aby 
bez zbędnej zwłoki przesłać projekt programu do zaopiniowania wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków16.  
 
Plan kontroli wewnętrznych w 2020 r. przewidywał w październiku przeprowadzenie 
kontroli stanowiska pracy ds. ochrony środowiska. Zaplanowano kontrolę: Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy ( … ) – wykonanie zalecenia opracowania 
dokumentu strategicznego.  

(akta kontroli, str. 137 - 143) 

  

1.2. Wdrożenie przez Gminę wniosków pokontrolnych 
sformułowanych w kontrolach P/14/110 i P/18/095. 

 W dniu 27 czerwca 2014 r. w wyniku kontroli P/14/110, Najwyższa Izba Kontroli 
przekazała Burmistrzowi następujące wnioski pokontrolne: 

1. Wykonywanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów analiz zaistniałych 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz ocen aktualności 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy i Miasta Ulanów, a także przedkładanie Radzie Miejskiej wyników 
takich analiz – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami – zgodnie 
z przepisem art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

3. Opracowanie analiz urbanistyczno-architektonicznych – zgodnie 
z przepisami § 3 – 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu17, tak aby zawierały wyliczenia na 
podstawie, których podano parametry inwestycji określone w wydanych 
decyzjach wz.   

 
W dniu 6 marca 2015 r. Burmistrz informując NIK o realizacji tych wniosków18 
przekazał, że: 
 
Ad. 1. 
Dokonano analizy aktualności Studium oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Burmistrz przekazał przedmiotowy 
dokument do analizy przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Rady 
Miejskiej w Ulanowie. Ustalenia analizy i opinia ww. komisji w tej sprawie, były 
przedmiotem obrad Rady Miejskiej i podstawą podjęcia uchwały w tej sprawie. 
Art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowił 
o konieczności sporządzenia przedmiotowej analizy przez Burmistrza i przedłożenia 
jej Radzie Miejskiej (w celu podjęcia uchwały w tej sprawie), co najmniej raz 
w trakcie trwania kadencji władz samorządowych.  
 

                                                      
16 Podano już w wystąpieniu, że w dniu 6 czerwca 2020 r. projekt Programu został przesłany do uzgodnień z 
Konserwatorem zabytków. 
17 Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588. 
18 Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 czerwca 2014 . 
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W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że w dniu 21 października 2014 r. Gmina 
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała opinię w sprawie oceny Studium 
i mpzp, a Rada Miejska w dniu 12 listopada 2014 r. podjęła uchwałę w tej sprawie19. 
Ustalono również, że sesja Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2014 r. była ostatnią 
sesją w kadencji władz samorządowych obejmującej lata 2010 – 2014, zatem 
realizacja wniosku pokontrolnego przez Burmistrza dotyczyła tej właśnie kadencji. 
W kadencji obejmującej lata 201420- 2018 oraz w trakcie niniejszej kadencji 
samorządu21 Burmistrz nie wykonał obowiązku wynikającego z cyt. powyżej 
przepisu art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie 
sporządził analizy aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Rada Miejska od dnia 12 listopada 2014 r. nie obradowała nad 
aktualnością miejscowych regulacji, dotyczących zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 
Burmistrz w wyjaśnieniach przekazał, że brak analizy aktualności Studium oraz 
mpzp w trakcie kadencji 2014 - 2018 wynikał z niedopatrzenia osób 
odpowiedzialnych prowadzenie zadań dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. Uznano, że przedłożenie przedmiotowej analizy Radzie 
Miejskiej w listopadzie 2014 r. jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku 
wynikającego z przepisu art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla kadencji samorządu 2014 – 2018. 

(akta kontroli str.144 - 160) 

Ad. 2.  
Poinformowano, że pracę nad opracowaniem gminnego programu opieki nad 
zabytkami były w toku, a opóźnienia wynikały z przyczyn niezależnych od Urzędu. 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy i  Miasta Ulanów na lata 2016 – 2019 
(Program) został przyjęty w uchwale Rady Miejskiej22 z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
W Programie odniesiono się do uwarunkowań zewnętrznych związanych z jego 
realizacją, m. in.: 
- Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 i Krajowego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2004 - 2017, 
- Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020,.  
- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 
i Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami23, w tym do potrzeby działań 
polegających na zachowaniu historycznych układów urbanistycznych 
proponowanych do ochrony w Wojewódzkim planie zagospodarowania 
przestrzennego. Wśród ok. 50 miejscowości, których układ urbanistyczny według 
ww. dokumentów, wymagał ochrony został wymieniony Ulanów24.  
W  Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 
proponowano, m. in.:  
- utworzenie parków kulturowych, jako skutecznej formy zintegrowanej ochrony 
cennych obszarów kulturowych, w tym w Gminie Ulanów: 

• Ulanowa, jako zespołu zabudowy małomiasteczkowej, 

                                                      
19 Sesja z 12 listopada 2014 r. Nr XXXVIII. 
20 Kadencja rozpoczęta w dniu 20 listopada 2014 r. 
21 Do dnia zakończenia kontroli -26 czerwca 2020 r. 
22 Nr XV/108/2016 
23 Powyższe ustalenia zostały przejęte z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli P/18/095 przeprowadzonej 
w kwietniu/maju 2018 r. przez Delegaturę NIK w Rzeszowie. Realizacja wniosków z kontroli P/18/095  obejmuje 
również program niniejszej kontroli. 
24 Układ urbanistyczny i krajobrazowy miasta Ulanowa, obejmujący zabudowę, krajobraz i zagospodarowanie 
terenu znajdował się w granicach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej: ścisłej ochrony 
konserwatorskiej oraz ochrony konserwatorskiej krajobrazu i powiązań widokowych.  
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• Bielin jako zabudowy wsi z kościołem parafialnym, klasztorem SS. 
Dominikanek, zespołem dworsko-pałacowym, 

- utrzymywanie i promowanie istniejących szlaków kulturowych, w tym, szlaków 
przebiegających m. in. przez Ulanów, tj.: 

 
• Szlak Architektury Drewnianej, 
• Szlak Chasydzki, 
• Szlak wodny „Błękitny San.” 

 
Założenia Programu odniesiono również do strategicznego programu dotyczącego 
rozwoju turystyki w województwie podkarpackim, do strategicznych programów 
dotyczących rozwoju powiatu niżańskiego, opieki nad zabytkami w powiecie 
niżańskim i strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo 
dla Ziemi Niżańskiej”. 
W Programie odniesiono się do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów podając 
cele/działania zbieżne, w tym m. in: 
 

• rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej o nowy produkt turystyczny – 
Muzeum Flisactwa Polskiego i Rzeki San, 

• utworzenie Centrum Informacji Turystycznej, 
• poddanie zabytkowych obiektów pracom konserwatorskim. 

 
Urząd opracował projekt Programu na lata 2020 – 2023 i przesłał w trakcie niniejszej 
kontroli do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Ustalono, że Program 
obowiązujący w latach 2016 – 2019 i projekt na następną perspektywę czasową, nie 
różniły się, co do głównych założeń, opisów stanów rzeczywistych, postawionych 
tez, czy odniesień do aktualnych programów strategicznych wymienionych powyżej 
w wystąpieniu pokontrolnym. 
Integralną część Programu i projektu Programu na lata 2020-2023 stanowiły 
załączniki z wykazem zabytków Ulanowa wpisanych do Rejestru Zabytków 
Województwa Podkarpackiego i wykazem zabytków wpisanych do Gminnej 
Ewidencji Zabytków.  

(akta kontroli str. 161 - 216) 

Ad. 3  
Burmistrz informując NIK o sposobie realizacji wniosku, podał, że z początkiem 
2015 r. zawarł nową umowę z dyplomowanym urbanistą posiadającym uprawnienia 
do opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urbanista opracowujący analizy 
urbanistyczno-architektoniczne do nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku mpzp był zobowiązany do podawania wskaźników, na 
podstawie, których wyliczane były parametry inwestycji zgodnie z § 3 – 9 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Ustalono, że 0,6% powierzchni Gminy było objęte regulacjami mpzp. W praktyce, 
zgody na budowę nowych, czy przebudowę istniejących obiektów budowlanych 
prowadzone na terenie Ulanowa wymagały uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy, wydanych przez Burmistrza na podstawie określonych przepisów ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i spełniających wymogi wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego. 
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Na podstawie badania przywołanych już w wystąpieniu siedmiu decyzji o warunkach 
zabudowy wydanych przez Burmistrza w 2019 r.25 – dotyczących budowy dwóch 
nowych obiektu i przebudowy pięciu istniejących obiektów w Ulanowie stwierdzono, 
że: 

• decyzje każdorazowo wydawał Burmistrz – Stanisław Garbacz, 

• powoływano się na art. 4 ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, 
art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 104 Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

• projekty decyzji sporządzał architekt posiadający uprawnienia urbanistyczne 
(numer uprawnień), wpisany na listę Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Architektów w Rzeszowie (numer wpisu), 

• w decyzjach podawano wymagane poprzez art. 61 ust. 7 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym parametry liczbowe 
dotyczące ustalenia: 

1. linii zabudowy, 

2. wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
albo terenu, 

3. szerokości elewacji frontowej, 

4. wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, 

5. geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu 
połaci dachowych), 

• załącznikami do decyzji o warunkach zabudowy były analizy sporządzone 
zgodnie z wymogiem art. 53 ust. 3 cyt. ustawy i przepisami wykonawczymi, 
tj. cyt. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• analizę składającą się części tekstowej funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu i części graficznej dotyczącej terenu pod 
planowaną inwestycję sporządzał każdorazowo uprawniony urbanista, 

• w analizach podawano uwarunkowania urbanistyczne, architektoniczne, 
techniczne i inne, z których wynikały parametry i wskaźniki liczbowe, 
wymagane przepisami § 3 – 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu.  

Stwierdzono, że Burmistrz w wydawanych decyzjach odnosił się do ww. analizy, 
informując o podstawie prawnej jej przeprowadzenia oraz, że wyniki analizy 
umożliwiały wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Parametry liczbowe otrzymane 
w wyniku analizy, były przenoszone do decyzji.  
Stwierdzono jednocześnie, że Burmistrz przytaczając te parametry w decyzjach, nie 
informował wnoszących o ustalenie warunków budowy, z czego wskaźniki, 
parametry liczbowe wynikają (co je warunkuje), przykładowo: z czego wynikało, że 
szerokość elewacji frontowej ma wynosić do 15 m.  
Kodeks Postępowania Administracyjnego – na regulacje, którego powoływano się 
w decyzjach – podaje w art. 107 §  1, pkt. 6, że decyzja zawiera, m. in. uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a następnie w §  3 precyzuje, że: uzasadnienie faktyczne decyzji 
powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za 

                                                      
25 Łączna liczba decyzji o warunkach zabudowy wydane w 2019 r – 53. Próba badawcza – 13%.  
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udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu, których 
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. 
Burmistrz podał w wyjaśnieniach w tej sprawie, że w analizie funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zawarto wyliczenia parametrów 
zabudowy w zasięgu tzw. "dobrego sąsiedztwa”.  
Przeprowadzono rozmowę w tej sprawie z urbanistą, który przygotowywał dla 
potrzeb Gminy projekty decyzji o warunkach zabudowy. Urbanista zadeklarował, że 
w projektach decyzji będą podawane szczegółowe uzasadnienia wskazywanych 
w analizie parametrów inwestycji. 
Do wyjaśnień dołączono „nowy projekt” decyzji o warunkach zabudowy, w którym 
zamieszczono dodatkowy zapisy: 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że spełnione zostają przepisy art. 
61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy: 

1. przynajmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej 
zabudowana jest w sposób pozwalający na określenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy, 

( … ) 
5. zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrębnymi. 

 
W szczególności ustalono podstawowe parametry planowanego obiektu w zakresie 
linii zabudowy, powierzchni zabudowy, wysokości, geometrii dachu i inne 
w nawiązaniu do parametrów zabudowy sąsiadującej – co wynika z analizy 
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. 

(akta kontroli str. 70 – 71, 147 – 149, 217 - 224) 

 

W dniu 23 lipca 2018 r., w wyniku kontroli P/18/095 Najwyższa Izba Kontroli 
przekazała Burmistrzowi następujące wnioski: 

1.  przystąpienie do stworzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
i Miasta Ulanów, 

2.  przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej, w terminach przyjętych w ww. Programie, 

Ad. 1. 
W dniu 10 sierpnia 2018 r. Burmistrz poinformował Delegaturę Najwyższej Izby 
Kontroli w Rzeszowie, że Urząd przystąpił do prac celem opracowania Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów (dalej Programu Ochrony 
Środowiska). 
W trakcie niniejszej kontroli, tj. po upływie 23 miesięcy od sformułowania wniosku 
przez NIK, stwierdzono, że Gmina nadal nie dysponowała Programem Ochrony 
Środowiska. 
Stwierdzono jednocześnie, że w dniu 15 stycznia 2020 r. Burmistrz prezentujący 
Gminę zawarł umowę z osobą prezentującą firmę EKO-Studio w Krakowie26 
(Wykonawca). Przedmiotem umowy było opracowanie przez Wykonawcę 
dokumentu pod nazwą: Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów. 
Strony umowy ustaliły termin wykonania umowy do dnia 30 września 2020 r. 
W dokumentacji Urzędu znajdowały się kopie pism, jakie Wykonawca w dniu 15 
czerwca 2020 r. wysłał do instytucji z terenu Gminy, nadleśnictw, instytucji 
powiatowych i wojewódzkich mających wpływ na stan środowiska naturalnego 
(łącznie 12 adresów). Pisma zawierały prośbę o udostępnienie informacji na temat 

                                                      
26 Umowa nr 9/2020. 
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prowadzonych i planowanych inwestycji oraz działań z zakresu ochrony środowiska 
i ekologii przewidzianych do realizacji w latach 2020 – 2029. 
Urząd w trakcie niniejszej kontroli dysponował również wersją roboczą Programu 
Ochrony Środowiska dostarczoną przez Wykonawcę. 
Burmistrz przekazał w wyjaśnieniach, że przyczyną opóźnienia w przystąpieniu do 
prac nad Programem Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska były przyczyny 
finansowe. W nowym roku budżetowym 2020 kwota na powyższy cel została 
zabezpieczona i prace nad dokumentem są obecnie prowadzone. 

(akta kontroli str. 147 – 149, 225 - 262) 

Ad.2 
W dniu 10 sierpnia 2018 r. Burmistrz poinformował NIK, że raport z realizacji Planu 
gospodarki niskoemisyjnej za rok 2017 r. został przygotowany i będzie 
przedstawiony Radzie Miejskiej w Ulanowie.  
W kontroli NIK prowadzonej na przełomie II i III kw. 2018 r. stwierdzono, że Urząd 
dysponował aktualnym Planem gospodarki niskoemisyjnej, natomiast nie 
sporządzano corocznych raportów z realizacji tego programu i nie przedkładano 
Radzie Miejskiej informacji o rezultatach wdrażania programu. 

  
Ustalono w toku niniejszej kontroli, że zadania związane z monitorowaniem 
i raportowaniem o rezultatach wdrażanego Planu gospodarki niskoemisyjnej, zostały 
w dniu 3 sierpnia 2018 r. przypisane do zakresu obowiązków pracownika 
samorządowego wykonującego zadania, jako inspektor ds. inwestycji i zamówień 
publicznych. 

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych przygotował i przedstawił 
Burmistrzowi:  

• Raporty monitoringowe z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej:  

- w 2018 r. za 2017 r. – omawiany w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 12 
września 2018 r., 
- w 2019 r. za 2018 r. – omawiany w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 7 
lutego 2019 r., 
- w 2020 r. za 2019 r. – do dnia zakończenia niniejszej kontroli27 nie został 
przedłożony Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, 

• Raport wdrożeniowy Planu gospodarki niskoemisyjnej w latach 2016 – 
2017, opracowany w 2018 r. i omawiany na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 
września 2018 r. 

(akta kontroli str. 263 - 284) 

1.3 Dokumenty strategiczne opracowane zgodnie z wnioskami 
pokontrolnymi sformułowanymi w kontrolach P/14/110 i P/18/095. 

Ustalenia i wnioski pokontrolne sformułowane w kontrolach P/14/110 i P/18/095 
dotyczyły dokumentów strategicznych Gminy, stanowiących 
o ramach/uwarunkowaniach, w których działała Gmina i wyznaczających kierunki 
rozwoju Gminy.  
 
W dniu 27 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Ulanowie podjęła uchwałę 
Nr XII/96/2016 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego – Strategia Rozwoju 
Gminy i Miasta Ulanów na lata 2016 – 2020 (dalej – Strategia). 

                                                      
27 26 czerwca 2020 r. 
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Podano, że Strategii jest spójna z priorytetami i celami dokumentów szczebla 
krajowego i wojewódzkiego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 
2020 i Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 202028.  
Sformułowano cztery cele strategiczne: 
- poprawa systemu usług publicznych, warunkujących podniesienie jakości życia 
i pracy mieszkańców, 
- budowa silnego i efektywnego systemu edukacji i informacji, 
- wsparcie kultury i ochrona lokalnych tradycji, obyczajów i historii, 
- rozwój potencjału turystycznego i ochrona zasobów środowiskowych. 
Ww. cele były spójne z zadaniami Gminy określonymi w dokumentach 
strategicznych będących przedmiotem badania niniejszej kontroli29. 
W Strategii nie przyjęto wskaźników monitorujących stopień wykonywania zadań 
przez Gminę, w tym częstotliwości monitorowania i kontrolowania wykonania 
przyjętych celów.  
W wyjaśnieniach w tej sprawie Burmistrz przekazał, że wykonanie przyjętych celów 
rozwojowych jest monitorowane i kontrolowane na bieżąco. W trakcie obrad każdej 
sesji Rady Miejskiej – informuje radnych i całą społeczność gminy o działaniach, 
które są podejmowane, aby realizować cele strategiczne i operacyjne wskazane 
w Strategii.  

(akta kontroli str. 147 – 149, 285 - 350) 

Podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie było Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 
Ulanów. Dokument został uchwalony w dniu 30 kwietnia 2001 r. i uaktualniony 
w dniu 14 września 2007 r. 
W Studium wprowadzono strefy ochrony konserwatorskiej: 

• Strefę A – ścisłej ochrony konserwatorskiej (ustalona przez decyzję o wpisie 
do rejestru zabytków) obejmującą układ urbanistyczny miasta Ulanowa 
(w tym park miejski) oraz teren zespołu dworsko-pałacowego w Bielinach, 

• Strefę B – strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu i powiązań 
widokowych, 

• Strefa E – strefę ochrony ekologicznej. 

W Studium przedstawiono również: Zasady funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego i kulturowego w tym podano uwarunkowania wynikające ze stanu 
i funkcjonowania środowiska przyrodniczego Gminy.  
Przyjęte zasady polityki przestrzennej Gminy znalazły później odzwierciedlenie (były 
spójne) z Programem Opieki Nad Zabytkami i w założeniach tworzonego Programu 
Ochrony Środowiska.  

(akta kontroli str. 351 - 361) 

Zapisy i założenia Studium zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wymagały przeprowadzenia przez Burmistrza 
analitycznej weryfikacji, co do ich aktualności, co najmniej raz w trakcie trwania 
kadencji władz samorządowych. 
Ustalono w kontroli, że analizę Studium w zakresie przewidzianym w przywołanym 
powyżej przepisie wykonano tylko z końcem kadencji 2010 – 2014. Nie 
przeprowadzono analizy aktualności Studium w trakcie kadencji 2014 – 2018 oraz 
w trakcie kadencji trwającej obecnie (2018 – 2023). 

(akta kontroli str.147 - 149) 

                                                      
28 Obecna nazwa Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 
29 Mowa o Programie Opieki Nad Zabytkami i Programie Ochrony Środowiska, 
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W dniu 22 kwietnia 2016 r. uchwalono Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy i  Miasta Ulanów na lata 2016 – 2019 (Program Opieki nad Zabytkami). 
Założenia Programu Opieki nad Zabytkami były spójne z przyjętą Strategią 
i założeniami Studium.  
Program Opieki nad Zabytkami był aktualny do końca 2019 r. W I półroczu 2020 r. 
Urząd podjął działania w celu stworzenia i zatwierdzenia nowej wersji Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 202330.  
Regulacje zawarte art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, nakazywały Burmistrzowi sporządzanie, co dwa lata sprawozdań 
z realizacji programu i przedkładanie tych sprawozdań Radzie Miejskiej.  
Ustalono, że Burmistrz sporządził sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad 
Zabytkami w latach 2016 - 2017. Burmistrz przedłożył cyt. sprawozdania Radzie 
Miejskiej w dniu 25 czerwca 2018 r. 
W trakcie trwania niniejszej kontroli – w dniu 25 czerwca 2020 r. - Radzie Miejskiej 
przedłożono sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami w latach 
2018 – 2019. 

(akta kontroli str. 362 - 369) 

Od początku 2015 r. do czasu zakończenia niniejszej kontroli, Gmina nie 
opracowała i nie posiadała Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek 
sporządzenia Programu Ochrony Środowiska i jego uchwalenia spoczywał 
odpowiednio na Burmistrzu i na Radzie Miejskiej na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
Ustalono w niniejszej kontroli, że w dniu 15 stycznia 2020 r. Burmistrz zawarł 
umowę z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem było opracowanie Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów. Strony Termin wykonania umowy 
ustalono do dnia 30 września 2020 r. 

(akta kontroli str. 225 – 262) 

 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. w trakcie kadencji samorządu w latach 2014 – 2018 Burmistrz nie przeprowadził 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz nie dokonał ocen 
aktualności założeń przyjętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów, co naruszało art. 32 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 
2. Gmina nie posiadała Programu Ochrony Środowiska, co naruszało art. 17 ust. 1 
i art. 18 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska. 
 
 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
 

                                                      
30 W trakcie trwania niniejszej kontroli trwało oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Konserwatora 
zabytków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Wnioski 
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1. zapewnienie dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
Gminy - zgodnie z wymogami art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 
 
2. sporządzenie Programu Ochrony Środowiska i przekazanie Radzie Miejskiej 
w celu uchwalenia – zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy 
z Prawo ochrony środowiska. 
 

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 Rzeszowie. 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 
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. 

 
 

Rzeszów,    15  lipca 2020 r. 
 

 
 

 
 
 

Kontroler: 
Kazimierz Ramocki 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Wiesław Motyka 
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