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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 Rzeszowie 

Kontroler 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urszula Dziedzic, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/67/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, zwany dalej 
Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska od dnia 16 listopada 2014 r. Poprzednio,  
tj.  od dnia 5 grudnia 2010 r. Burmistrzem Miasta Przeworska była Maria Dubrawska-
Lichtarska. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Gmina Miejska Przeworsk (zwana dalej Gminą) opracowując dokumenty 
strategiczne, uwzględniała w nich problematykę dotyczącą ochrony zabytków. 
Gmina opracowała i rzetelnie prowadziła gminną ewidencję zabytków (gez), w której 
ujęto m.in. zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki ujęte w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Celem zaplanowania i prowadzenia działań 
związanych z zahamowaniem procesów degradacji zabytków i doprowadzeniem do 
poprawy stanu ich zachowania oraz sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i 
turystycznemu miasta, Gmina opracowała Gminny program opieki nad zabytkami 
Miasta Przeworska na lata 2014-2018 (zwany dalej Gminnym programem). 
Realizując działania przyjęte w Gminnym programie, Gmina prowadziła prace 
remontowe na zabytkowych obiektach architektury drewnianej z udziałem środków 
finansowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) oraz 
Województwa Podkarpackiego, dokonywała aktualizacji gez, uczestniczyła w 
działaniach promujących zabytki znajdujące się na terenie Miasta Przeworska. 
Najwyższa Izba Kontroli w szczególności pozytywnie ocenia działania Gminy 
obejmujące współpracę z zarządcami obiektów zabytkowych oraz PWKZ w zakresie 
przejmowania na własność, wpisywania do rejestru zabytków i prowadzenia 
odtworzeniowych prac konserwatorskich na zabytkach drewnianych, będących  
w znacznym stopniu degradacji. Efektem powyższych działań był odtworzony 
drewniany dom zabytkowy przy ul. Kilińskiego 25. Stan zabytkowego budynku przy 
ul. Kilińskiego 25 był bardzo dobry, spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą lata 2014-2016 oraz działania i zdarzenia zaistniałe przed 2014 r. i po 2016 r., jeżeli miały bezpośredni 
wpływ na zagadnienia objęte kontrolą 
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 zawarto ocenę opisową. 
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był objęty systemem monitorowania. Gmina podejmowała skuteczne działania 
zmierzające do pozyskania środków finansowych na rewaloryzację tego budynku. 
Dotacje otrzymane w 2014 r. od PWZK w kwocie 50.000 zł, oraz od Województwa 
Podkarpackiego w kwocie 20.000 zł, zostały wykorzystane zgodnie  
z przeznaczeniem. Gmina wykorzystywała występujące na terenie Miasta 
Przeworska zabytki architektury drewnianej, w promocji turystycznej. Informacje  
o zabytkach zamieszczone były na stronie internetowej Gminy, a materiały na ich 
temat były dostępne w Euroregionalnym Centrum Informacji Turystycznej (ECIT).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej  

Gmina prowadziła gez od dnia 14 marca 2014 r. Gez – stosownie do postanowień 
określonych w art. 22 ust 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami3– prowadzona była w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych wpisanych oraz niewpisanych do rejestru zabytków, a także 
zabytków/stanowisk archeologicznych wpisanych oraz niewpisanych do rejestru 
zabytków. Ponadto gez zawierała wykaz zabytków ruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków. 

Wg stanu na dzień przyjęcia gez ujętych było 95 zabytków nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków (w tym 18 obiektów drewnianych i 8 drewniano-murowanych) 
oraz 127 zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków (w tym 
28 zabytków drewnianych  i 7 drewniano-murowanych). 

Obiekty drewniane wpisane do rejestru zabytków, to domy (15 szt.), dwór, budynek 
szkoły, magazyn kolejki wąskotorowej oraz architekturę drewniano-murowaną to 
posterunek rewidentów i lokomotywownia kolejki wąskotorowej, piwnica, stodoła 
i 4 domy.  

Gmina była właścicielem zabytku pn. Zespół Zabudowy Drewnianej „Pastewnik” 
(zwany dalej Pastewnik) przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, obejmującego: dom 
Urbana, dom Tkacki, dom Maślarza, dom Sowińskiego, budynek szkoły tzw. Gacki, 
dwór z Krzeczowic oraz właścicielem i zarządcą zabytkowego domu przy 
ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku. 

Zarządcą obiektów zabytkowych Pastewnika był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Przeworsku – jednostka organizacyjna Gminy. W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 
31 marca 2017 r. Gmina oddała w dzierżawę obiekty Pastewnika firmie P.W. „Max-
Inn” Zajazd – Camping – Skansen „Pastewnik” Zbigniew Mazurek w Przeworsku na 
prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej. W dniu 14 kwietnia 2017 r. 
Gmina zawarła z Arturem Olszańskim prowadzącym działalność gospodarczą 
umowę dzierżawy Pastewnika4 na okres 10 lat5 na prowadzenie działalności 
usługowo-gastronomiczno-hotelarskiej.  

Zabytki drewniane będące własnością Gminy oraz pozostałe domy drewniane 
wpisane do rejestru zabytków w większości były w dobrym stanie. Trzy domy6 były  
w bardzo dobrym wizualnym stanie, w tym 2 domy (przy ul. Kilińskiego 25 i 27) były 
                                                           

3 Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 j. t. ze zm. 
4 Wydzierżawione obiekty zabytkowe to: dom Urbana, dom Tkacki - karczma Pastewnik, dom Maślarza, dom Sowińskiego, dom 
Gacki, dwór z Krzeczowic  
5 Od dnia 1 czerwca 2017 r.  
6 Dwór z Krzeczowic w Pastewniku i dom przy ul. Kilińskiego 25, które były własnością Gminy oraz dom przy ul. Kilińskiego 27 
będący własnością osoby prywatnej 
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po gruntownej odbudowie i rewaloryzacji. Dom przy ul. Tkacka 1 był zniszczony, 
zdewastowany, bez dachu, zachowane jedynie ściany, na których umieszczona była 
tabliczka z napisem „uwaga wstęp wzbroniony”. Dom przy ul. Gimnazjalna 9 był 
w rozbudowie7. 

W dniu 23 marca 2016 r. z gez wykreślono 4 zabytki nieruchome, niewpisane do 
rejestru zabytków, w tym dwa zabytki architektury drewnianej8.  

Zabytki architektury drewnianej zlokalizowane na terenie Miasta Przeworska nie były 
wpisane na listę obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej.  

Gmina opracowując gez współpracowała z PWKZ w zakresie określenia i ustalenia 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji wojewódzkiej.  

(dowód: akta kontroli str. 4-160, 723-726) 

Gmina – zgodnie z art. 18 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami – sporządzając dokumenty takie jak: Strategia Rozwoju Miasta 
Przeworska na lata 2015-20229 (zwanej dalej Strategią), Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska10 (zwanym dalej 
Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego11, uwzględniła 
ochronę zabytków i opiekę nad nimi. 

W opracowanej Strategii wskazano zabytki i najwartościowsze obiekty chronione 
miasta. Jednym z wyznaczonych obszarów strategicznych była współpraca 
międzynarodowa, promocja miasta i turystyka, w którym wskazano m. in. na 
inwestycje poprawiające atrakcyjność miasta oraz na promocję i rozwój atrakcji 
turystycznych w oparciu o unikalne dziedzictwo kulturowe.  

W Studium w oparciu o spis zabytków architektury i budownictwa miasta oraz układ 
urbanistyczny, określono m. in. kierunki ochrony środowiska kulturowego. Wszelkie 
działania miały na celu zachowanie reliktów przeszłości, a w pierwszej kolejności 
opieką należało objąć obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków. Ustalono 
5 stref ochrony konserwatorskiej: A – B – K – E – OW, dla których wprowadzono 
określone nakazy i zakazy, mające na celu ochronę zabytków Miasta Przeworska. 
Strefy ochrony konserwatorskiej zostały naniesione w załączniku graficznym do 
Studium pn. Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna.  

W ww. MPZP wskazywano na ograniczenia, nakazy, zakazy czy dopuszczenia 
w związku z przyjętymi kierunkami ochrony środowiska kulturowego w Studium.  

(dowód: akta kontroli str. strategia str. 161-182) 

Gmina – stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami – sporządziła Gminny program, który został przyjęty przez 
Radę Miasta Przeworska12 27 marca 2014 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
PWKZ. Celem strategicznym Gminnego programu było zachowanie dziedzictwa 

                                                           
7 Pozwolenie Starosty Przeworskiego AB.6740.344.2013 z dnia 9 września 2013 r. 
8 Wykreślenia dokonano ze względu, iż 3 z nich zostały rozebrane i nie występowały w terenie, a 1 był w złym stanie technicznym 
zniszczony i zdewastowany przeznaczony do rozbiórki. 
9 Przyjęta uchwałą Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r.   
10 Uchwalone uchwałą Nr LV/354/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 7 października 2002 r.  
11 Dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmujących tereny stref konserwatorskich 
określonych w Studium lub terenów przyległych do tych stref, tj.: Zmiana MPZP terenu przy ul. Dynowska-Lubomirskich w 
Przeworsku, MPZP „Tatarski Kopiec” w Przeworsku, MPZP terenu przy ul. Misiągiewicza – 11 Listopada w Przeworsku, MPZP 
zespołu usługowego „Podzamcze” w Przeworsku, MPZP zabudowy jednorodzinno-usługowej przy ul. Krasickiego w Przeworsku, 
MPZP „Misiągiewicza – Pszenna” w Przeworsku, MPZP „Killińskiego” w Przeworsku, MPZP w rejonie ul. T. Kościuszki oraz ul. 
Kazimierzowskiej w Przeworsku 
12 Uchwałą Nr XLIX/374/14 
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kulturowego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu i turystycznemu 
miasta. Ideą Gminnego programu było osiągnięcie poprawy stanu zabytków i ich 
utrzymanie, poprzez działania samorządu, właścicieli obiektów oraz inicjatyw 
społecznych. Zgodnie z założeniami przyjętymi dla Gminnego programu określono 
zasadnicze kierunki działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
ich promocji, tj.: zbieranie informacji od właścicieli obiektów zabytkowych na temat 
przeprowadzonych remontów; prowadzenie i weryfikacja gez oraz stanu zachowania 
zabytków; dbałość o zabytki wpisane do rejestru; pomoc formalna dla właścicieli 
zabytków; prowadzenie nadzorów archeologicznych w strefach objętych nadzorem 
archeologicznym; opracowanie regulaminu umieszczania i wieszania reklam na 
obiektach zabytkowych; nauczanie na temat dziedzictwa kulturowego miasta 
i zabytków na wszystkich poziomach szkolnictwa; popularyzacja i promocja 
dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz; publikacje na 
temat zabytków; podnoszenie świadomości mieszkańców na temat 
wartości zabytków i możliwości ich wykorzystania; aktualizacja stanu gez 
nieruchomych i ruchomych. 

W Gminnym programie nie odnoszono się do kwestii określonych w 87 ust. 2 pkt 6 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczących określenia 
warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

Wyjaśniając Burmistrz Miasta Przeworska podał, że (…) Przyjęty Gminny program 
na lata 2014-2018 jest to pierwszy dokument opracowany przez Gminę, określający 
szczegółowe zadania Gminy, jak również kompetencje organu wykonawczego jakim 
jest Burmistrz w zakresie ochrony zabytków zlokalizowanych na terenie Miasta 
Przeworska. Dokument ten został poddany analizie i uzyskał pozytywną opinię 
PWKZ, w oparciu o którą został przyjęty w drodze uchwały. Faktem jest, 
iż dokument ten nie zawiera bezpośredniej delegacji (…) w zakresie określenia 
warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków. Niemniej dział 8 Instrumentarium 
realizacji opieki nad zabytkami określa jednoznaczne kompetencje Burmistrza 
w zakresie działań związanych z opieką nad zabytkami pozostawiając 
niewymienione w dokumencie pozostałe działania w gestii Rady Miasta. 
W podrozdziale 8.2 Instrumenty finansowe – dokument określa możliwość 
współfinansowania przez Gminę prac konserwatorskich i restauratorskich na 
obiektach zabytkowych należących do właścicieli i posiadaczy tych obiektów. 
W latach 2014-2016 Gmina (…) udzieliła dotacji m.in. dla parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Ducha Św. w Przeworsku na prace restauratorsko-konserwatorskie przy 
zabytkowym obiekcie murowanym. Niestety w analogicznym okresie właściciele 
obiektów zabytkowych architektury drewnianej nie występowali o dofinansowanie. 
Równocześnie Gmina prowadzi rozmowy i porozumienia z właścicielami 
zabytkowych obiektów architektury drewnianej, zmierzające do przekazania na 
rzecz Gminy obiektów z przeznaczeniem na przeniesienie i odbudowę na terenie 
Pastewnika (…). Pomimo jednoznacznego braku w dokumencie jakim jest Gminny 
program, zapisu określającego warunki współpracy z właścicielami zabytków, jest 
ona realizowana w miarę posiadanych środków finansowych, zabezpieczanych 
corocznie w budżecie miasta. Brak zapisu wynikający z art. 87 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wynika z braku doświadczenia w chwili 
opracowania powyższego dokumentu. Braki powyższe możliwe będą do 
uzupełnienia przy najbliższej aktualizacji dokumentu lub opracowaniu nowego 
programu, który przypada na rok 2018.  
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(dowód: akta kontroli str. 155-160, 183-273) 

Burmistrz – stosownie do postanowień art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami – terminowo i rzetelnie sporządził i przekazał Radzie Miasta 
Przeworska sprawozdanie z realizacji Gminnego programu. W sprawozdaniu ujęto 
działania i zadania jakie zostały wykonane w latach 2014-2015 w odniesieniu do 
zabytków na rzecz ich ochrony, opieki, utrzymania i promocji. W ramach działań 
obejmujących zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do 
poprawy stanu ich zachowania zrealizowano inwestycje na 6 obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków (w tym na 2 zabytkach architektury drewnianej). Dokonano 
prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych – pomnikach nagrobnych 
wpisanych do rejestru zabytków. W ramach współpracy z właścicielami zabytków 
Gmina przekazała dotacje na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 
zabytków lub ich elementów wpisanych do rejestru zabytków. W ramach działań 
mających na celu zwiększenie atrakcyjności zabytków ich popularyzacji i promocji 
dziedzictwa kulturowego zorganizowano w zabytkowym Ratuszu13 koncerty, 
wystawy, szkolenia i prelekcje. W ramach promocji dziedzictwa kulturowego miasta 
Przeworska o znaczeniu ponadlokalnym zorganizowano imprezy14 związane 
z popularyzacją Zespołu Kolejki Wąskotorowej w Przeworsku wpisanego do rejestru 
zabytków.  

Wyjaśniając Burmistrz Miasta Przeworska podał, że Burmistrz Miasta Przeworska 
składa Radzie Miasta Przeworska co dwa lata sprawozdanie z realizacji Gminnego 
programu. Ostatnie sprawozdanie (…) wykazało podjęcie działań inwestycyjnych 
(…) Sprawozdanie przedstawia również odniesienie do realizacji zadań 
podejmowanych przez Gminę na obiektach murowanych czy też zabytkowych 
nagrobkach, opisuje współpracę z właścicielami obiektów zabytkowych 
z wyszczególnieniem udzielonych przez Gminę dotacji oraz prowadzenie 
i weryfikację gez (…) Ponadto Gmina nie prowadzi innych analiz bieżących 
z realizacji Gminnego programu.  

Gmina nie dokonywała oceny realizacji gminnych programów opieki nad zabytkami 
po zakończeniu okresu ich obowiązywania, ze względu na fakt, iż Gminny program 
był pierwszym tego typu programem. 

(dowód: akta kontroli str. 155-160, 183-282) 

W Gminie odnotowano głównie problemy z zabytkami polegające na degradacji 
obiektów zabytkowych ujętych w gez, wpisanych do rejestru zabytków lub 
usytuowanych w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Gmina 
podejmowała działania mające na celu ich przejęcie na własność, odtworzenie 
i rewitalizację. W tym celu współpracowała z właścicielami/zarządcami budynków 
oraz z PWKZ. Dom przy ul. Kilińskiego 25 wpisany do rejestru zabytków, został 
przejęty na własność, a następnie odtworzony w miejscu przy udziale środków 
PWKZ i Województwa Podkarpackiego. W przypadku trzech domów: przy 
ul. Tkacka 5, Tkacka 1 oraz przy ul. Św. Jana 4, które były usytuowane w układzie 
urbanistycznym, wpisanym do rejestru zabytków, Gmina podejmowała działania 
mające na celu ich przejęcie na własność, wpisanie do rejestru zabytków oraz 
rozebranie, przeniesienie i odtworzenie na terenie Pastewnika.  

                                                           
13 Poddanym pracom rewitalizacyjnym w 2013 r., które obejmowały budowę tarasu, widokowego na wieży Ratusza, 
dostosowanie piwnic do funkcji wystawienniczej, dostosowanie pomieszczeń parteru i piętra do funkcji biurowej wraz 
z urządzeniem sali konferencyjnej. 
14 110-lecie powstania Kolejki Dojazdowej Przeworsk-Dynów, Regionalny przegląd obrzędów i tradycji ludowych „Przeszłość dla 
przyszłości”, „Wielkie historyczne otwarcie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów 1904-1914” 
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Dom przy ul. Tkacka 5 został przejęty i wpisany do rejestru zabytków z wyłączeniem 
działki 30 października 2009 r.15 W 2010 r. sporządzono projekt rozbiórki, 
przeniesienia i odtworzenia domu na terenie Pastewnika. W 2011 r. Gmina uzyskała 
od PWKZ16 oraz Starosty Przeworskiego17 pozwolenia na wykonanie demontażu, 
przeniesienie i odtworzenia go na terenie Pastewnika.  
Dom przy ul. Tkacka 1 został przejęty przez Gminę 4 marca 2015 r. i wpisany do 
rejestru zabytków 23 maja 2016 r.18. W 2017 r. Gmina uzyskała od PWKZ19 oraz 
Starosty Przeworskiego20 pozwolenie na budowę – rozbiórkę, przeniesienie 
i odtworzenie domu na trenie Pastewnika.  
Rada Miasta Przeworska21 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny od osób 
fizycznych – budynku mieszkalnego przy ul. Św. Jana 4, w celu zwiększenia 
posiadanych zasobów budynków zabytkowych na terenie Pastewnika.  

Wyjaśniając Burmistrz Miasta Przeworska podał, że Gmina dokonuje poprzez 
ustalenia własne diagnozę problemów związanych z utrzymaniem 
i zabezpieczeniem zabytków architektury drewnianej (…). W ubiegłych latach Gmina 
czyniła starania o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania 
obejmującego odtworzenie budynku mieszkalnego przy ul. Tkacka 5 na terenie 
Pastewnika, jednak wnioski nasze nie uzyskały wymaganej punktacji, co skutkowało 
nieprzyznaniem środków na ten cel. Obecnie planowane jest złożenie wniosku 
o dofinansowanie tego zadania w ramach PRO WP22 w ramach działania 
związanego z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Planowany termin złożenia wniosku 
to IV kwartał 2017 r. Innym źródłem pozyskania środków finansowych będzie 
możliwość złożenia w roku 2018 wniosku w ramach programu współpracy 
transgranicznej Polska-Słowacja Interreg V-A na lata 2014-2020.  
W dniu 31 maja 2017 r. aktem notarialnym przejęto na własność budynek 
mieszkalny zlokalizowany przy ul. Tkacka 1. W chwili obecnej Gmina posiada pełną 
dokumentację na przeniesienie obiektu i jego odtworzenie na terenie Pastewnika. 
W tym celu Gmina planuje  złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PRO WP 
w ramach działania związanego z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. 
Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Św. Jana 4 w obecnej chwili ma 
opracowywaną inwentaryzację, na podstawie której obecny właściciel wystąpi do 
PWKZ z wnioskiem o indywidualny wpis obiektu w rejestr zabytków. Po uzyskaniu 
decyzji służb konserwatorskich możliwe będzie jego notarialne przejęcie na rzecz 
Gminy. Zgodnie z wydaną decyzją celu publicznego Nr GPB.6733.16.2016 z dnia 
5 stycznia 2017 r. budynek przeznaczony jest do przeniesienia na teren Pastewnika. 
Po opracowaniu dokumentacji projektowej gmina zamierza wystąpić 
o dofinansowanie tego zadania do PWKZ.  
Działania powyższe podejmowane są w porozumieniu z właścicielami 
nieruchomości, ale i również po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień od PWKZ. 
Decyzje o wyborze obiektu jaki zostaje przejęty przez Gminę podejmuje się przy 
udziale całego społeczeństwa poprzez Radę Miasta w odpowiedniej uchwale, jak 
również PWKZ, którego opinia jest decydująca. Z uwagi na czasochłonność procesu 

                                                           
15 Decyzją UOZ-4-4148/247/2008 PWKZ pod nr A-381 
16 Decyzją UOZ-1.5142.9.27.2011 r. z dnia 24 marca 2011 r.  
17 Decyzją AB.6740.1.56.2011 z dnia 18 lipca 2011 r.  
18 Decyzją UOZ-4-1530.49.2016 PWKZ pod nr A-1402 
19 Decyzją UOZ-1.5142.308.2016 r. z dnia 3 lutego 2017 r.  
20 Decyzją AB.6740.101.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  
21 Uchwałą nr XXVIII/210/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.  
22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
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przygotowawczego działania te wymagają wieloletnich inwestycji, które Gmina 
podejmuje i konsekwentnie realizuje, aż do ukończenia procesu odtworzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 155-160, 283-375, 450-453) 

Wg informacji uzyskanych od właścicieli/zarządców zabytków drewnianych 
wpisanych do gez23 stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie współpracowali 
oni z Gminą w zakresie renowacji, utrzymania, udostępniania, czy promowania tych 
zabytków.  

Właściciel domu przy ul. Kilińskiego 27 poinformował, że jedyną formą współpracy 
była jego zgoda (wyrażona umową z dnia 25 kwietnia 2017 r.) na wejście w teren, 
ze względu na fakt, że Gmina planuje połączyć mur obronny, który jest tylną ścianą 
zabytkowego domu z istniejącą dalszą częścią muru obronnego. Ponadto właściciel 
wskazał na problemy formalne (decyzja o wpisie do rejestru zabytków, nie 
uwzględniała terenu nieistniejącej części domu), które nie pozwalały starać się 
u konserwatora zabytków o dotację związaną z odtworzeniem w całości 
oryginalnego wyglądu domu i poinformował, że w ostatnim czasie wystąpił do 
konserwatora zabytków o zmianę decyzji.  

Starosta Przeworski poinformował, że Powiat Przeworski oddał w zarząd obiekty 
kolejki wąskotorowej dla Powiatowego Zarządu Dróg. Z chwilą przejęcia od Powiatu 
Przeworskiego w trwały zarząd nie udostępniano tych obiektów dla turystów 
(magazynu, posterunku rewidentów i lokomotywowni). Budynki te ze względu na ich 
stan techniczny wymagały opracowania dokumentacji technicznej na remont 
z uwagi na ich zabytkowy charakter. W latach 2014-2017 nie przeprowadzano 
remontów, jedynie roboty zabezpieczające przed degradacją obiektów. W latach 
2014-2015 Starostwo realizowało projekt pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W ramach projektu dotyczącego: „Modernizacji 
zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą" opracowano dokumentacje projektową na: remont linii 
Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów w km 0+000 – 36+000 Przeworsk-
Szklary Tunel, remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów w km 
36+000 – 46+192 Szklary Tunel-Dynów, remont obiektów inżynieryjnych 
Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów. Ponadto opracowano 
dokumentację na: przebudowę i nadbudowę budynku Stacji Przeworsk 
Wąskotorowy, remont Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów – Przeworsk, 
remont budynku Stacja Kańczuga, remont budynku Stacja Jawornik Polski, remont 
budynku Stacja Dynów z adaptacją części pomieszczeń do nowej funkcji (toalety dla 
pasażerów), remont budynku Lokomotywownia Dynów. Wartość całkowita środków 
przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej na Przeworską Kolej 
Wąskotorową to kwota 886.190 zł. (…) W marcu br. Powiat Przeworski złożył 
wniosek o dofinansowanie remontu dachu budynku lokomotywowni i hali napraw 
wagonów kolei pełniącej funkcję warsztatowo-magazynową obsługi lokomotyw oraz 
wagonów Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów. Obecnie wniosek jest na etapie 
oceny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiat Przeworski 
zamierza ubiegać się o środki finansowe w ramach działania 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej24 na: nadbudowę i przebudowę budynku stacji Przeworsk 
Wąskotorowy, remont budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów – Przeworsk, 
remont obiektów inżynieryjnych Przeworskiej Koli Dojazdowej – Most Przeworsk, 
modernizację Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów – odcinek Miasto 
                                                           

23 Informacje od właścicieli/zarządców domów drewnianych przy ul. Gimnazjalna 9, Gimnazjalna 11, Bernardyńska 20, 
Kilińskiego 27, oraz stodoły drewniano-murowanej przy ul. Wojska Polskiego 43 
24 W ramach Działania RPO WP 2014-2020 
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Przeworsk. Obecnie ww. projekty zostały zgłoszone przez Powiat Przeworski do 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 
i zostały wpisane na listę projektów priorytetowych do realizacji na terenie Miasta 
Przeworska. Starostwo Powiatowe w Przeworsku współdziałało z Gminą w zakresie 
promocji kolejki wąskotorowej przy organizacji imprez związanych ze 110-leciem jej 
istnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 376-397) 

W latach 2014-2016 Gmina wydatkowała środki finansowe w łącznej kwocie 
2.831.703 zł, na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków Miasta 
Przeworska, w tym kwotę 201.217 zł przeznaczono na zabytki architektury 
drewnianej, i tak:  
- w 2014 r. – wydatkowano kwotę 1.037.582 zł, w tym na zabytki architektury 
drewnianej kwotę 171.634 zł, co stanowiło odpowiednio 2,1% oraz 0,4% budżetu 
Gminy,  
- w 2015 r. – wydatkowano kwotę 1.745.659 zł, w tym na zabytki architektury 
drewnianej kwotę 1.490 zł, co stanowiło odpowiednio 3,8% oraz 0,003% budżetu 
Gminy, 
- w 2016 r. – wydatkowano kwotę 48.462 zł, w tym na zabytki architektury 
drewnianej kwotę 28.093 zł, co stanowiło 0,09% oraz 0,05% budżetu Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 398-399) 

W 2014 r. Gmina złożyła: 

- 2 wnioski do PWKZ na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej na łączną kwotę 118.038 zł, w tym wniosek na kwotę 71.172 
zł dotyczył rewaloryzacji istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 25 
z rekonstrukcją elementów źle zachowanych – rekonstrukcja elementów 
wykończeniowych oraz wykonanie przyłączy i instalacji energetycznych, 
odgromowych oraz wod-kan (etap II); wniosek na kwotę 46.866 zł dotyczył remontu 
pokrycia dachu domu Maślarza usytuowanego na terenie Pastewnika – wymiana 
drewnianego pokrycia gontowego, 

- 2 wnioski o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego na odbudowę, 
utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej na łączną kwotę 
118.038 zł, na takie same zadania jak ujęto we wnioskach do PWKZ. 

PWKZ25 przyznał Gminie dotację w kwocie 50.000 zł na rekonstrukcję elementów 
wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w domu przy 
ul. Kilińskiego 25. Nie przyznano dotacji na remont pokrycia dachu domu Maślarza 
ze względu na brak środków.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie26 udzielił Gminie dotację 
w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie rewaloryzacji budynku mieszkalnego przy 
ul. Kilińskiego 25. Nie przyznano dotacji na remont pokrycia dachu domu Maślarza 
z uwagi na ograniczone środki w budżecie województwa.  

Gmina wykonała prace obejmujące: 

- roboty wykończeniowe (strop nad parterem z izolacją termiczną, ścianki działowe, 
podłogi z izolacją), wykonanie instalacji i przyłączy na budynku mieszkalnym przy  
ul. Kilińskiego 25 na łączną kwotę 99.556 zł, w tym środki dotacji PWKZ stanowiły 
50,2%, a środki dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego 20,1% ogółu. 
                                                           

25 Na podstawie umowy Nr 86/R/2014 z dnia 12 czerwca 2014 
26 Uchwałą Nr XLV/951/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.  
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Pozostałe wydatki Gmina pokryła ze środków własnych. W odbiorze robót 
uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą 
w Przemyślu, 

- wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien, naprawę konstrukcji dachu domu 
Maślarza na łączną kwotę 72.078 zł, którą wydatkowano ze środków własnych 
Gminy. 

W 2016 r. Gmina złożyła: 

- wniosek do PWKZ o dotację w kwocie 220.339 zł na przeniesienie i odtworzenie 
drewnianego budynku mieszkalnego usytuowanego w Przeworsku przy ul. Tkackiej 
5 wpisanego do rejestru zabytków27, na teren Pastewnika (etap I obejmujący roboty 
ziemne i fundamentowe, wykonanie drewnianej konstrukcji budynku, wykonanie 
dachu wraz z pokryciem, montaż drewnianej stolarki zewnętrznej, wykonanie 
posadzkowej kanalizacji sanitarnej, wykonanie ślepej posadzki betonowej). PWKZ 
pismem z dnia 28 grudnia 2016 r. poinformował Gminę, iż ww. wniosek nie został 
uwzględniony w rozdziale środków, ze względu, iż uzyskał zbyt niską punktację 
w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, 

- wniosek o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego na przeniesienie 
i odtworzenie domu drewnianego przy ul. Tkackiej 5 w Przeworsku, obejmującego 
zadania w takim samym zakresie jak ujęto we wniosku do PWKZ, w kwocie  
110.170 zł. Gminie nie przyznano dofinansowania ze względu, iż wniosek nie 
spełniał wymogów formalnych – zabytek nie był udostępniany publicznie do celów 
niekomercyjnych, był wyłączony do użytku prywatnego, zakres prac był niezgodny 
z zapisami ustawy oraz uchwały: wykonanie podposadzkowej kanalizacji sanitarnej. 

W 2017 r. Gmina złożyła do PWKZ wniosek o dotację w kwocie 100.000 zł, na 
wykonanie remontu dachów (wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, 
ułożenie nowych gontów łupanych oraz wykonanie nowych rynien drewnianych) na 
domu Urbana i Sowińskiego28. 

 (dowód: akta kontroli str. 400-488) 

W Gminie nie przeprowadzano kontroli dotyczących wykorzystania środków dotacji 
przeznaczanych na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury 
drewnianej, przez podmioty udzielające tych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 489-497) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała dotacji na odbudowę, utrzymanie 
i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej. Do Gminy nie wpływały wnioski 
w tym zakresie.  
W latach 2014-2016 Gmina udzieliła 5 dotacji29 na prace remontowo-
konserwatorskie zabytków murowanych w łącznej kwocie 75.000 zł. 
Gmina w dniu 13 marca 2014 r.30 podpisała z Powiatem Przeworskim umowę 
partnerstwa dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie Zintegrowany 
Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej31. W ramach tego zadania zaplanowano do realizacji 
                                                           

27 Zabytek ten nie został ujęty w gez, nie posiadał założonej karty, ze względu na fakt, iż w okresie tworzenia tej ewidencji nie 
istniał (protokół z wizji lokalnej z dnia 12 czerwca 2012 r.)  
28 Do dnia zakończenia kontroli NIK (tj. 9 czerwca 2017 r.), PWKZ poinformował Gminę o zarezerwowaniu 50.000 zł dotacji na 
remont dachów ww. budynków i dostosowaniu kosztorysu robót do tej kwoty 
29 Dotacje dla Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku – 15.000 zł w 2014 r. oraz 15.000 zł w 2015 r., i dotacje dla Parafii 
Rzymsko-Katolickiej – Bazyliki Św. Ducha w Przeworsku po 15.000 zł w roku 2014, 2015 i 2016 
30 Z aneksem z dnia 15 czerwca 2015 r. do umowy 
31 Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 
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m.in. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu elementów kolejki 
wąskotorowej. Na podstawie ww. umowy, Gmina jako partner zadania przekazała 
dla Powiatu Przeworskiego w 2015 r. dotację w kwocie 15.990 zł, na 
współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. 
Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

(dowód: akta kontroli str. 155-160, 498-528) 

W okresie objętym kontrolą PWKZ nie przeprowadzał w Gminie kontroli w zakresie 
ochrony zabytków32 i opieki nad zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str. 489-497) 

W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpływały skargi lub wnioski dotyczące 
obiektów architektury drewnianej, związane z ich stanem, sposobem wykorzystania 
czy udostępniania.  

(dowód: akta kontroli str. 529-532) 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Gmina wykorzystywała zabytki architektury drewnianej znajdujące się na jej terenie 
w promocji regionu poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu 
Miasta Przeworska, opracowanie folderów, ulotek, pocztówek, map miasta oraz 
opracowanie lub wydanie przewodników i informatorów o tematyce obejmującej 
walory turystyczne dziedzictwa kulturowego Miasta Przeworska i okolic, a także 
wydanie książek z informacjami w zakresie turystyki i jej rozwoju. Informacje na 
temat zabytków, prowadzonych prac konserwatorskich na zabytkach oraz imprez 
promujących te zabytki zamieszczane były w kwartalniku Wiadomości 
Samorządowe Przeworska oraz prasie lokalnej. Ponadto w 2014 r. Gmina wykupiła 
na antenie TVP Rzeszów emisję prognozy pogody przez 5 dni połączoną 
z promocją najatrakcyjniejszych miejsc Miasta Przeworska.  
Dodatkowo turyści odwiedzający Gminę mogli skorzystać z ECIT, gdzie oprócz 
uzyskania wiedzy na temat obiektów jakie warto zobaczyć można było bezpłatnie 
pobrać opracowania i foldery promujące Gminę. ECIT prowadziło również stronę 
internetową www.ecit.przeworsk.um.gov.pl, na której można było znaleźć  
m.in. informacje na temat atrakcji turystycznych Przeworska oraz informacje  
o aktualnie organizowanych imprezach lokalnych i regionalnych promujących region. 

(dowód: akta kontroli str. 533-658) 

W celu promowania zabytków architektury drewnianej znajdujących się na terenie 
Gminy oraz ich wykorzystywania w promocji regionu, Gmina współpracowała z: 
- Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie opracowania 
przewodnika Podkarpackie ulubione miejsca, 
- Parafią rzymsko-katolicką pw. Ducha Św. w Przeworsku w zakresie organizacji Dni 
w Diecezjach dla młodzieży na czas Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 r., 
podczas których zorganizowano m. in. przejazd kolejką wąskotorową oraz koncerty 
w Pastewniku, a także organizacji festynu Św. Antoniego w ramach Dni Patrona 
Miasta Przeworska w czerwcu 2017 r., podczas którego zaplanowano 
przedstawienia zespołów wokalnych i koncert na terenie Pastewnika,   
- powiatem przeworskim w zakresie organizacji imprez związanych z popularyzacją 
kolejki wąskotorowej, 

                                                           
32 Architektury drewnianej i murowanej 

Opis stanu 
faktycznego 
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- z innymi osobami/podmiotami w zakresie przekazywania informacji, zdjęć 
o atrakcjach Miasta Przeworska, celem wykorzystania ich w promocji przez te 
podmioty. 

Wyjaśniając Burmistrz Miasta Przeworska podał, że Gmina nie posiada wiedzy 
w zakresie udostępniania obiektów zabytkowych architektury drewnianej 
zlokalizowanej na terenie naszego miasta, a będącej w posiadaniu osób 
prywatnych. Dotychczas nie współpracowała z prywatnymi właścicielami w zakresie 
promocji tych obiektów. Główny powód braku współpracy w tym zakresie 
podyktowany jest faktem, iż obiekty te są w znaczącej mierze obiektami 
mieszkalnymi, w których właściciele prowadzą swoje gospodarstwa domowe. 
Promocja tych obiektów np. filmowanie oraz udostępnianie dla celów turystycznych 
mogłoby powodować zakłócenie miru domowego osób w nich zamieszkujących.  

(dowód: akta kontroli str. 659-726) 

Gmina zachęcała potencjalnych turystów do zwiedzania zabytków znajdujących się 
na terenie Miasta Przeworska poprzez umieszczanie informacji na stronie 
internetowej, rozprowadzanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, 
organizację imprez oraz udzielanie – przez pracowników ECIT – informacji 
w zakresie turystyki i atrakcji Przeworska.  

Wyjaśniając Burmistrz Miasta Przeworska podał, że Gmina (…) poprzez działający 
w budynku Ratusza punkt informacji turystycznej zachęca potencjalnych turystów do 
zapoznania się z całą ofertą turystyczną naszego miasta. Dotyczy to również 
obiektu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 25, dla którego przygotowane są 
i przekazywane turystom foldery promocyjne informujące o obiekcie, jego historii 
i wyjątkowej formie przymurowej zabudowy. Zgodnie z zapisami umowy z PWKZ 
dotyczącej przyznania środków finansowych na odtworzenie budynku, w folderze 
tym znajduje się również informacja o współfinansowaniu tego zadania przez służby 
konserwatorskie. Informacja o tym obiekcie przekazywana jest również ustnie przez 
pracowników informacji turystycznej wszystkim turystom odwiedzającym wieżę 
ratuszową, na której zamontowane są lunety panoramiczne i przy okazji oglądania 
panoramy miasta, w trakcie której omawiana jest lokalizacja poszczególnych 
zabytków, prowadzący grupę turystów wymienia m. in. obiekt zlokalizowany przy  
ul. Kilińskiego 25. Działania te podejmowane są z naszej własnej inicjatywy, na które 
Gmina nie otrzymywała wsparcia finansowego ze strony innych podmiotów.   

(dowód: akta kontroli str. 533-726) 

3. Stan obiektu zabytkowego przy ul. Kilińskiego 25 oraz warunki jego 
użytkowania i udostępniania turystom 

Dom przy ul. Kilińskiego 25, został zbudowany na rzucie prostokąta, dostawiony do 
miejskiego muru obronnego, kalenicowo w linii zabudowy, w konstrukcji sumikowo-
łątkowej, jako budynek parterowy, nakryty gontowym, czterospadowym dachem 
z okapem opartym na kroksztynach. W latach 2013-2014 budynek został poddany 
kompleksowej odbudowie i rekonstrukcji, a jego stan wizualny (w dniu oględzin) był 
bardzo dobry. W 2015 r. wykonano przyłącz energetyczny do budynku. Dom 
posiadał cztery izby z aneksem kuchennym i łazienką. Na ścianie frontowej budynku 
widniała tabliczka z informacją, iż budynek to obiekt Gminy, który został 
wyremontowany z udziałem środków PWKZ oraz tabliczka z napisem: „W tym domu 
mieszkał śp. Jakub Kwiatkowski – szewc, który był skarbnikiem Cechu Szewskiego 
przy Gwieździe Przeworskiej”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Budynek posiadał instalację odgromową oraz był objęty systemem monitorowania. 
Na wyposażeniu znajdowała się gaśnica z aktualnym przeglądem. Dostęp do 
miejskiej studni był w pobliżu około 50 m., a hydrantu około 400 m. od budynku.   

Dla budynku prowadzona była książka obiektu budowlanego. Dnia 20 października 
2016 r. w budynku przeprowadzono okresową kontrolę roczną stanu technicznego. 
Stwierdzono, że budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, 
zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Zaleceń pokontrolnych nie 
wydano.  

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Gmina oddała ww. budynek w dzierżawę na okres 3 lat 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, z przeznaczeniem na 
obiekt użyteczności publicznej – siedziba organizacji pozarządowej, której celem 
było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-44, 56-65, 287-288, 727-750) 

W okresie objętym kontrolą, na obiekcie przy ul. Kilińskiego 25, nie odnotowano 
aktów wandalizmu, uszkodzeń lub zniszczeń budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 723-726) 

W latach 2014-2017 (do dnia zakończenia kontroli NIK) PWKZ, PINB33 i PSP34 nie 
przeprowadzały kontroli budynku przy ul. Kilińskiego 25. 

(dowód: akta kontroli str. 723-726, 751) 

Wyjaśniając kwestie przyjętych rozwiązań organizacyjnych, w tym udostępniania 
obiektu turystom, Burmistrz Miasta Przeworska podał, że odtworzenie budynku przy 
ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku nastąpiło końcem 2014 r. W związku z podjęciem 
uchwały Nr VIII/40/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Mleczki” zaproponowano, aby miejscem siedziby Stowarzyszenia było Miasto 
Przeworsk. Rozpoczęto prace związane z utworzeniem biura Stowarzyszenia 
i z dniem 30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa dzierżawy budynku przy  
ul. Kilińskiego 25, pomiędzy Gminą, a władzami Stowarzyszenia. Od tego czasu 
budynek jest ogólnie dostępny dla wszystkich osób korzystających z pomocy 
Stowarzyszenia, jak również osób postronnych – turystów, chcących zapoznać się  
z obiektem. Budynek jest czynny w dni pracujące w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Gmina nie pobiera opłat za zwiedzanie obiektu. Z uwagi na architektoniczną formę 
obiektu jaką jest zabudowa przymurowa budynku do wyeksponowanych 
średniowiecznych murów obronnych miasta, walory zabytkowe budynku widoczne 
są dla zwiedzających na zewnątrz obiektu, poprzez ogólnodostępną drogę 
ul. Kilińskiego. Z uwagi na powyższe Gmina nie posiada osób wyznaczonych do 
oprowadzania turystów po obiekcie, a informacje o formie zabudowy i historii 
dostępne są w folderze informującym. W zasobach Gminy nie znajdują się 
odnotowane informacje o ograniczeniach i przeszkodach np. ze strony 
prowadzonego biura Stowarzyszenia lub innych czynników w wykorzystaniu, czy też 
zapoznaniu się z obiektem przez turystów.  

(dowód: akta kontroli str. 723-726) 

Gmina zachęcała potencjalnych turystów do zwiedzenia zabytku przy  
ul. Kilińskiego 25, poprzez działania promocyjne i współpracę z innymi podmiotami, 
co opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
                                                           

33 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku 
34 Państwowa Straż Pożarna 
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(dowód: akta kontroli str. 533-726) 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli35 
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. 

 

Trzebownisko, dnia           czerwca 2017 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Urszula Dziedzic 
Główny specjalista k. p. 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

 

 

 

 

                                                           
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


