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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/076 – Zabezpieczanie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/65/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Iwoniczu - Zdroju, zwany dalej „Urzędem”. 
 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój od dnia 5 grudnia 2014 r.2  
Poprzednio Burmistrzem był Paweł Pernal - od dnia 1 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Gmina Iwonicz-Zdrój zwana dalej „Gminą” uwzględniła problematykę dotyczącą 
ochrony zabytków, w tym zabytków architektury drewnianej w dokumentach 
strategicznych Gminy, takich jak: strategia rozwoju gminy, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowo opisano w nich wszystkie obiekty 
z terenu Gminy, znajdujące się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego. 

Występujące na terenie Gminy zabytki architektury drewnianej wykorzystywano 
w promocji turystycznej. Dwa z tych obiektów były częścią Szlaku Architektury 
Drewnianej na Podkarpaciu. Informacje o zabytkach zamieszczone były na stronie 
internetowej Gminy i innych stronach internetowych oraz na tablicach 
informacyjnych w centrum miasta, a materiały na ich temat były dostępne w Punkcie 
Informacji Turystycznej. 

W Gminie została założona gminna ewidencja zabytków, zgodnie z art. 22 ust. 4 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4. 
Jednakże jedna z kart adresowych zabytku nieruchomego sporządzona została 
nierzetelnie. Ewidencja zabytków złożona była z wykazu zabytków nieruchomych 
oraz kart adresowych zabytków. Karty te były zgodne ze wzorem zawartym 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

                                                      
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 zwany dalej „Burmistrzem” 
3 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 zastosowano ocenę opisową.  
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej „ustawa o ochronie zabytków”. 

Ocena ogólna 
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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 prawem5 oraz zawierały 
informacje wymagane zgodnie z §17 powyższego rozporządzenia. 

Pomimo sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, nie uchwalono wymaganego art. 
87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami. 

W ocenie NIK opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, 
jak również bieżąca współpraca z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz właścicielami i zarządcami zabytkowych obiektów, 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. Działania te mogłyby się przyczynić do ograniczenia przypadków 
dokonywania przekształceń prowadzących do obniżania wartości historycznych 
zabytków. 

Gmina wyraziła inicjatywę wsparcia finansowego właścicieli zabytkowych obiektów 
poprzez chęć udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, podejmując w tej sprawie 
uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w marcu 2008 r. oraz w listopadzie 
2016 r. Jednakże w kontrolowanym okresie żaden z właścicieli lub zarządców 
zabytków z obszaru Gminy, nie skorzystał z takiej możliwości. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury 
drewnianej 

 
Gminna Ewidencja Zabytków z terenu gminy Iwonicz – Zdrój6 została założona 
23 stycznia 2015 r. 
Ewidencja zabytków na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmowała 70 zabytków 
nieruchomych, z czego 20 stanowiły nieruchomości drewniane. Spośród 
20 nieruchomości drewnianych wpisanych do ewidencji zabytków, 17 z nich było 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Były 
to następujące zabytki: 
1. Kościół parafialny p. w. Św. Iwona i M.B. uzdrowienia chorych; 
2. Sanatorium „Ustronie”; 
3. Dom „Krakowianka” ul. Zdrojowa 4; 
4. „Stary Pałac”; 
5. Sanatorium „Biały Orzeł”; 
6. Willa „Zacisze”; 
7. Pensjonat „Belweder”; 
8. Pensjonat „Zofiówka”; 
9. Dom Zdrojowy; 
10. Pensjonat „Bazar”; 
11. Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych; 
12. Dom mieszkalny ul. Zdrojowa 82; 
13. Dom mieszkalny ul. Zdrojowa 2; 
14. Dom mieszkalny ul. Zagrodniki 28; 

                                                      
5 Dz.U. 2011 r., nr 113, poz. 661, dalej „rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru”. 
6 zwana dalej „ewidencją zabytków” 
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15. Dom mieszkalny ul. Kmiecie 29; 
16. Dom mieszkalny ul. Zagrodniki 29; 
17. Dom „Dyrektorówka”; 

Spośród powyższych zabytków Gmina posiadała tytułu prawny do Domu 
Zdrojowego oraz do wieży zegarowej Pensjonatu „Bazar”. 
Dwa z powyższych zabytków były uszkodzone: 
- Dom Zdrojowy – zabytek od strony rynku na pierwszym piętrze nie miał 
drewnianych balustrad balkonowych, natomiast dach miał widoczne ślady rdzy. 
Gmina w 2016 r. wydatkowała środki finansowe na dokumentację projektową na 
remont barier Domu Zdrojowego oraz malowanie dachu. Na 2017 r. Gmina 
zaplanowała wykonanie remontu. 
- Pensjonat „Belweder” miał uszkodzone elementy dachu, okien, ścian. Brak było 
możliwości wejścia na jego teren. Zniszczone schody wejściowe. Mur okalający 
ogrodzenie miał widoczne pęknięcia. 
Karta adresowa zabytku nieruchomego – dom mieszkalny – zlokalizowanego przy 
ul. Kmiecie 29 w Iwoniczu Zdroju zawierała zdjęcie niewłaściwego domu. 
Ponadto dom mieszkalny zlokalizowany przy ul. Zagrodniki 29 w Iwoniczu Zdroju – 
stanowiący zabytek drewniany wpisany do rejestru zabytków województwa 
podkarpackiego – znacząco odbiegał swoim wyglądem od jego fotografii znajdującej 
się w karcie adresowej zabytku nieruchomego. Kontrola nie była w stanie ustalić czy 
budynek znajdujący się pod tym adresem został wyburzony i na jego miejscu 
postawiony został nowy budynek, czy też budynek został wyremontowany 
i rozbudowany. Budynek posiadał nowy dach, stolarkę okienną i drzwiową oraz 
odnowioną elewację. Został on również rozbudowany o dodatkowe pomieszczenie.  

Zastępca Burmistrza – Jacek Rygiel wyjaśnił, że „w ewidencji gminnej założonej dla 
wydanych decyzji o pozwolenie na budowę przez organy budowlane, nie ujawniono 
decyzji dla ww. budynku. Osoba władająca obiektem nie zgłaszała w tut. Urzędzie 
faktu wykonania elewacji czy dobudówki do obiektu”. 
Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Krośnie – 
Łukasz Dzik – wyjaśnił, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wydawał 
pozwoleń na przeprowadzenie jakichkolwiek prac przy omawianym domu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14, 117-132, 160-166, 202-207) 
 
W okresie objętym kontrolą nie były dokonywane żadne zmiany w ewidencji 
zabytków (z ewidencji nie został wykreślony żaden zabytek drewniany, żaden 
również nie został do niej wpisany). 

(dowód: akta kontroli str. 6-14) 
 
Ewidencja zabytków złożona była z wykazu zabytków nieruchomych oraz kart 
adresowych zabytków. Karty te były zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 
do rozporządzenia  w sprawie prowadzenia rejestru zabytków oraz zawierały 
informacje wymagane zgodnie z §17 cytowanego rozporządzenia. 
Ewidencja zabytków została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w dniu 9 stycznia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 18-28) 
 
Burmistrz wyjaśnił, że „prace nad założeniem gminnej ewidencji zabytków zostały 
rozpoczęte w 2005 r. Gmina na podstawie przesłanego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wykazu zabytków dokonała aktualizacji wykazu w formie 
oględzin terenowych oraz weryfikacji danych adresowych w ewidencji ludności. 
W 2008 r. zostały założone karty ewidencyjne dla większości zweryfikowanych 
obiektów. Ewidencja nie została dokończona, a tym samym nie uzgodniono jej 
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z konserwatorem. Obecnie urzędujący Burmistrz po objęciu stanowiska 
niezwłocznie podjął działania w kierunku założenia ewidencji zabytków. Prace 
zostały rozpoczęte już w 2014 r., a efekt końcowy został osiągnięty w 2015 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 
 

Zgodnie z art. 18 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków Gmina 
uwzględniła ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy sporządzaniu strategii 
rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

W okresie objętym kontrolą w Gminie sporządzono dwie Strategie Rozwoju Gminy. 
W „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 
2012-2020” oraz w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy na lata 
2016-2022” znalazły się informacje o zabytkach znajdujących się na obszarze 
Gminy, informacja o potrzebie odnowy i utrzymywania w należytym stanie budynków 
zabytkowych, oraz promocja Gminy za pomocą znajdujących się w centrum miasta 
dóbr kultury (wydawanie przewodników, książek, map zawierających informacje 
o obiektach zabytkowych). 

(dowód: akta kontroli str. 29-70) 
 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego7 zawarto 
wykaz dóbr kultury znajdujących się na obszarze Gminy, ustalono również 
podstawowe rodzaje działań w zakresie ich ochrony m.in.: 
- wszelkie działania w obrębie obiektów i obszarów zabytkowych musiały być 
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
- w celu ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków Województwa 
Podkarpackiego wykonywanie wszelkich prac budowlanych, ziemnych, grodzenie, 
podział działki, wycinka drzew i zmiana sposobu użytkowania terenu należało 
poddawać procedurom określonym przez organ ds. ochrony zabytków, 
- analogicznych procedur wymagały również działania w sąsiedztwie zabytku 
w rejonie widoku na zabytek, a polegające na budowie nowych obiektów, 
przekształcaniu oraz likwidacji istniejących nie zabytkowych obiektów, zmianie 
sposobu użytkowania terenu oraz umieszczaniu reklam,  
- w stosunku do obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków Województwa 
Podkarpackiego (w decyzjach administracyjnych) należało ograniczać zmiany 
gabarytów, zakazywać ocieplania budynków po stronie zewnętrznej, zakazywać 
wymiany tradycyjnych pokryć dachowych, zakazywać istotnych zmian kształtu 
dachu, zakazywać zamurowywania drzwi wejściowych oraz wymianę stolarki drzwi 
na nowe bez nawiązania do formy tradycyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 71-73 ) 
 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami8 
ustanowione zostały: strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefa ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych oraz strefa ochrony indywidualnej obiektu 
zabytkowego. Wskazano również strefę ochrony krajobrazu kulturowego dla 
terenów bezpośrednio związanych z układem historycznym, gdzie głównymi 
elementami chronionymi były m.in.: zasadniczy układ przestrzenny najstarszej 
części uzdrowiska, w tym obiekty zabytkowe. 

                                                      
7 Uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju: nr XXIII/172/2012 z dnia 29 października 2012 r., nr XXVII/166/2016 z dnia 
2 sierpnia 2016 r. (zmiana Studium) oraz nr XXIX/186/2016 z dnia 11 października 2016 r. (zmiana Studium) 
8 Uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 r., nr VI.27.2015 z dnia 13 lutego 2015 r. 
(zmiana), nr XVI/109/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. (zmiana), nr XXXIX/188/2016 z dnia 11 października 2016 r. (zmiana) 
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(dowód: akta kontroli str. 74-116) 
 
W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie został sporządzony gminny program 
opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 71-73) 
 
W Planie Odnowy Miejscowości Iwonicz na lata 2009-2016 sporządzonym w lutym 
2009 r. określono zabytki wymagające remontu. Remontu m.in. wymagał Kościół 
parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Uznano, że odnowienia i renowacji 
wymaga wnętrze kościoła, jak i elewacja zewnętrzna wraz z pokryciem dachowym. 
Prac remontowych wymaga obejście kościoła wraz z ogrodzeniem.  

(dowód: akta kontroli str. 133-142) 
 
Zastępca Burmistrza – Jacek Rygiel wyjaśnił, że problemy w zakresie utrzymywania 
i zabezpieczania zabytkowych budynków architektury drewnianej były i są na 
bieżąco analizowane przez Urząd. Wstępna analiza stanu dokonywana jest w formie 
przeglądów okresowych substancji budowlanej. W ostatnim okresie remontem 
objęte były dwa obiekty gminne, tj. Dom Zdrojowy (2006 r.), Bazar – wieża (2012 r.). 
Ponadto w 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont barier Domu 
Zdrojowego. Gmina współpracowała z konserwatorem zabytków na etapie 
uzgodnień zakresu niezbędnych prac remontowych oraz uzyskania wymaganych 
decyzji na remont. W latach 2014-2016 Gmina nie realizowała żadnych prac 
remontowych na obiektach zabytkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 
 

Z informacji uzyskanych od zarządców zabytków drewnianych znajdujących się na 
obszarze Gminy wynika, że: 
- proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu wyjaśnił, że „w latach 
2014-2017 z utrzymaniem renowacją, udostępnianiem oraz promocją zabytkowego 
drewnianego kościoła nie było szczególnych problemów. Konieczne prace były 
finansowane w zakresie możliwych środków własnych parafii. W tym czasie 
przeprowadzono prace konserwatorskie zabytkowych figur kamiennych na placu 
kościelnym”,  
- Dyrektor ds. Technicznych „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. wyjaśnił, że wszystkie 
obiekty zabytkowe, których „Uzdrowisko Iwonicz” jest zarządcą „poddawane były 
pracom renowacyjnym, których zakres uzależniony był od możliwości finansowych. 
Prace renowacyjne wymagające dużych nakładów finansowych w latach 2014-2017 
nie były realizowane ze względu na brak środków. W 2017 r. planowane jest 
malowanie pokrycia dachowego budynku „Stary Pałac” oraz remont balkonów 
sanatorium „Biały Orzeł”. Potrzeby są znacznie większe. W „Starym Pałacu” 
potrzebna jest wymiana stolarki okiennej. Zasadniczym problemem związanym 
z utrzymaniem należących do nas obiektów zabytkowych są ich wysokie koszty 
związane z dużym zużyciem instalacji, okładzin podłogowych i ściennych, pokryć 
dachowych. Duża przenikalność cieplna ścian zewnętrznych jest przyczyną strat 
ciepła w okresach zimowych. Uzdrowisko Iwonicz S.A. było inicjatorem 
umieszczenia budynku „Stary Pałac” na trasie Karpackiego Szlaku Ogrodów 
i Domów Historycznych”, 
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- Wspólnota Mieszkaniowa „Zofiówka” wyjaśniła, że w latach 2014-2017 wykonano 
i zamontowano nowe ogrodzenie tarasu, wykonano kanalizację deszczową, 
wyremontowano pomieszczenie po dawnej łazience wspólnej. „Wszystkie te 
inwestycje pokrywane były z własnych środków. Wspólnota z Gminą nie 
współpracowała. Gmina nie okazywała żadnego zainteresowania naszymi 
poczynaniami”, 
- Zarządca pensjonatu „Belweder” oświadczył, że Urząd od 2000 r. do chwili obecnej 
nie był zainteresowany jakąkolwiek pomocą”. Przed rokiem 2010 zwracałam się 
o pomoc do Urzędu Gminy i konserwatora zabytków. Odmówiono mi pomocy”. 
Zarządca nie przekazał informacji czego ta pomoc miałaby dotyczyć. 

(dowód: akta kontroli str. 143-149, 270-276) 
 

Gmina w 2014 r. na zadania związane z odbudową, utrzymaniem i zabezpieczaniem 
zabytków wydatkowała kwotę 5.664.137,53 zł, z czego na zabytki architektury 
drewnianej nie przeznaczyła żadnych środków.  
W 2015 r. łączna kwota wydatków na zabytki wyniosła 937.027,74 zł, z czego na 
zabytki drewniane wydatkowała 146.928,36 zł, co stanowiło 0,43% budżetu Gminy. 
Wydatki poniesiono na monitoring Domu Zdrojowego oraz wieży Bazarowej. 
W 2016 r. łączna kwota wydatków na zabytki wyniosła 30.389,83 zł. Kwota ta 
w całości przeznaczona była na zabytki drewniane. Kwota ta stanowiła 0,07% 
budżetu Gminy. Kwota ta została przeznaczona na materiały potrzebne do remontu, 
remont oświetlenia oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu elementów 
drewnianych. 

(dowód: akta kontroli str. 150-159) 
 
W okresie objętym kontrolą Gmina nie występowała z wnioskami o dofinansowanie 
odbudowy, utrzymania, zabezpieczania zabytków architektury drewnianej zarówno 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Gmina nie starała się również o dofinansowanie takowych 
projektów ze środków z Unii Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 150-159) 
 
W Gminie była możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków9. 
W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie 
odbudowy, utrzymania i zabezpieczania zabytków architektury drewnianej. Tym 
samym Gmina nie udzieliła dotacji na powyższe cele. 

(dowód: akta kontroli str. 167-176) 
 
W okresie objętym kontrolą Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 
przeprowadzał w Gminie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 177-186) 
 

                                                      
9 Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XVI/137/2008 z dnia 31 marca 2008 r.  oraz Uchwałą Rady Miejskiej 
w Iwoniczu-Zdroju nr XXX/209/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga, ani wniosek dotyczące 
obiektów architektury drewnianej znajdujących się na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 187-201) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. Nierzetelnie została sporządzona Karta adresowa zabytku nieruchomego – dom 
mieszkalny – zlokalizowanego przy ul. Kmiecie 29 w Iwoniczu Zdroju, ponieważ 
zawierała zdjęcie niewłaściwego domu. W karcie adresowej znajdowało się zdjęcie 
budynku znajdującego przy ul. Kmiecie 31 w Iwoniczu Zdroju. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 117-118) 
 
Zastępca Burmistrza – Jacek Rygiel wyjaśnił, że błąd fotograficzny w ewidencji 
zabytków powstały w stosunku do zabytku był wynikiem niezgodności w ewidencji 
gruntów. Obecne stwierdzenie czy sfotografowany obiekt jest obiektem wpisanym 
do rejestru zabytków wymaga dotarcia do materiałów źródłowych, będących 
w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 130-132) 
 
2. Burmistrz nie sporządził gminnego programu opieki na zabytkami, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 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. Podstawą 
do sporządzenia tego programu jest – zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy – gminna 
ewidencja zabytków. 
 
Zastępca Burmistrza – Jacek Rygiel wyjaśnił, że „Gmina w celu ochrony zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy opracowała szereg dokumentów strategicznych, 
w których diagnozowano problemy i sposoby ochrony zabytków. Są to m.in. 
program rewitalizacji terenów gminnych. Zadania i cele w zakresie ochrony 
zabytków, zostały również wskazane w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, które stały się podstawowym narzędziem ochrony zabytków. Gmina 
nie opracowała programu ochrony zabytków w postaci oddzielnego dokumentu 
z uwagi na skromne środki finansowe skierowane na ochronę. Większość środków 
kierowana była na pomoc w pracach konserwatorskich prowadzonych przez 
właścicieli zabytków (forma dotacji) oraz remonty obiektów zabytkowych będących 
w dyspozycji Gminy (w 2010 r. oraz zaplanowane na 2017 r.). W roku bieżącym 
Gmina zaplanuje w projekcie budżetu na 2018 r. środki finansowe na opracowanie 
ww. programu”. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 
 
W świetle zaistniałej sytuacji dotyczącej rejestrowego zabytku drewnianego, 
zlokalizowanego w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Zagrodniki 29 oraz w kontekście zadań 
gminy dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, szczególnie istotne 
jest prowadzenie bieżącej analizy stanu zabytków ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków oraz współpraca z ich właścicielami i zarządcami. Ponadto duże 
znaczenie ma ścisła bieżąca współpraca z Wojewódzkim Konsekratorem Zabytków 
odnośnie zabytków ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków. Powyższe działania 
– mające znaczenie zarówno dla gminy, jak i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – mogłyby przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych przypadków 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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dokonywania przekształceń, prowadzących do obniżenia historycznych wartości 
zabytków. 
 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 
 
Gmina wykorzystywała zabytki architektury drewnianej znajdujące się na jej terenie 
w promocji poprzez: 
- umieszczenie w centrum miasta tablicy informacyjnej przedstawiającej mapę 
obiektów zabytkowych znajdujących się w mieście i okolicy, 
- realizację filmów promujących Gminę Iwonicz Zdrój („Karpackie podróże małe 
i duże”, „Zimowa jazda”, „Skocz do Iwonicz-Zdroju”), 
- fotografie zabytkowych obiektów wykorzystywane były m.in. do tworzenia kart 
pocztowych, ulotek, banerów, map, przewodników turystyczno-krajoznawczych, 
kalendarzy, 
- zamieszczanie informacji w prasie. 

(dowód: akta kontroli str. 208-249) 
 
Informacje o Iwoniczu-Zdroju, w tym o zabytkach architektury drewnianej 
znajdujących się na obszarze Gminy można było znaleźć również na stronie 
internetowej Urzędu oraz innych stronach internetowych10. 
Poza informacjami umieszczonymi na stronie internetowej oraz na tablicach 
informacyjnych turyści odwiedzający Gminę mogli skorzystać z Punktu Informacji 
Turystycznej, gdzie oprócz uzyskania wiedzy na temat obiektów, jakie warto 
zobaczyć można było bezpłatnie pobrać opracowania i foldery promujące Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 117-118, 208, 250-261) 
 
Urząd, w celu promocji zabytków architektury drewnianej współpracował m.in. z: 
- Punktem Informacji Turystycznej – w ramach umowy współpraca miała polegać 
m.in. na prowadzeniu bezpłatnych wycieczek pieszych po Iwoniczu-Zdroju, 
utrzymywaniu strony, rozprowadzaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych 
wydanych przez Gminę oraz współpracy z osobami odpowiedzialnymi w Gminie 
w sprawie wspólnej promocji Iwonicza-Zdroju, 
- administratorami stron internetowych w zakresie przekazywania informacji 
o Gminie, w tym o zabytkach znajdujących się na ich terenie, 
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia – poprzez 
uczestnictwo w Komitecie Honorowym regionalnej konferencji naukowej 
„Architektura Regionalna Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju – Ocalić od 
zapomnienia” oraz organizację wycieczki tematycznej dla uczestników konferencji, 
- Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Rzeszowie – 
poprzez ujęcie zabytków, w tym architektury drewnianej na „Karpackim Szlaku 
Ogrodów i Domów Historycznych”. 
Wśród zabytków architektury drewnianej znajdujących się w Gminie dwa zostały 
wpisane na listę obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej, tj.: 
- Kościół parafialny p. w. Św. Iwona i M.B. uzdrowienia chorych w Iwoniczu-Zdroju, 
- Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. 

(dowód: akta kontroli str. 250-270) 
 
 
 

                                                      
10 www.iwonicz-zdroj.pl, www.iwonicz-zdroj.info, www.polskaatrakcyjna.pl, www.tropem.com, www.podkarpackie.travel, 
www.kraina-nafty.pl 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z informacji uzyskanych od pięciu zarządców zabytków architektury drewnianej 
wynika, że dwóch z nich współpracowało z Gminą w ramach promocji zabytków. 
Proboszcz Kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu wyjaśnił, że 
„w 2014 r. została podjęta współpraca z Gminą w przygotowaniu uroczystości 550-
lecia kościoła parafialnego i 600-lecia Iwonicza. Ze środków Gminy zostały 
sfinansowane materiały promujące zabytkowy kościół: książkowy przewodnik po 
iwonickim kościele „Śladami świętych”, okolicznościowa broszura „600-lecie 
Iwonicza i 550-lat Kościoła i Parafii Wszystkich Świętych w Iwoniczu 1464-2014”, 
kilka wzorów widokówek oraz okolicznościowe statuetki. We współpracy z Gminą 
i Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowane były w latach 2014-2016 Koncerty 
Organowe Muzyki Kameralnej i Organowej „Ars Musica”, będące również 
szczególną okazją do promocji zabytkowego kościoła. Wynagrodzenia artystów 
finansowane były ze środków gminnych”. 
Kierownik ds. technicznych „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. wyjaśnił, że współpraca 
z Urzędem polegała na: wzajemnym udostępnianiu zdjęć obiektów do publikacji 
w różnych materiałach reklamowych, w latach 2014-2015 nakręcone zostały filmy 
promocyjne z cyklu „Turystyczna jazda”. Ponadto renowacji poddano Pawilon „Nad 
Źródłami” podczas renowacji placów Karola i Józefa. Inicjatorem tej współpracy była 
Gmina.  
Pozostałych trzech zarządców zabytków architektury drewnianej wyjaśniło, że 
w okresie objętym kontrolą nie współpracowało z Urzędem. 

(dowód: akta kontroli str. 143-156) 
 

IV. Uwagi i 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 Kontroli11, wnosi o: 

1. Sporządzenie karty adresowej zabytku nieruchomego zlokalizowanego przy 
ul. Kmiecie 29 w Iwoniczu-Zdroju zgodnie ze stanem faktycznym. 

2. Opracowanie, przyjęcie oraz realizowanie gminnego programu opieki nad 
zabytkami. 

 

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 Najwyższej Izbie Kontroli, 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. - zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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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. 
 

Trzebownisko, dnia            lipca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Maciej Pilecki Dyrektor 
Wiesław Motyka starszy inspektor kontroli państwowej 
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