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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 regionu.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Zbigniew Rudnicki, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/69/2017 z dnia 
28 kwietnia 2017 r. 

Dionizy Antoni Beda, doradca techniczny na podstawie legitymacji służbowej 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Horyńcu–Zdroju, ul. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój2 

Kierownik 
jednostki  

kontrolowanej 

Wójtem Gminy Horyniec–Zdrój od dnia 4 grudnia 2014 r. był Robert Marek Serkis. 
Poprzednio od dnia 5 grudnia 2010 r. Wójtem Gminy Horyniec–Zdrój był Ryszard Urban. 

(dowód: akta kontroli str. 2, 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina uwzględniała problematykę ochrony zabytków w Strategii promocji i rozwoju gminy, 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W dokumentach tych opisano obiekty 
znajdujące się w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego oraz wymieniono obiekty 
zabytkowe z terenu Gminy, nie objęte rejestrem. 

Z siedmiu obiektów zabytkowej architektury drewnianej, zlokalizowanych na terenie Gminy, pięć 
obiektów (4 cerkwie i kaplica św. Antoniego) było czynnie wykorzystywanych w promocji 
turystycznej regionu. Szczególnie cennym zabytkiem była cerkiew pw. Św. Paraskewy 
w Radrużu, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiekty te znajdowały się 
na Szlaku Architektury Drewnianej południowego Roztocza. Gmina wydała szereg folderów 
i informatorów turystycznych prezentujących lokalne zabytki m.in. w miejscowych sanatoriach. 
Punkt Informacji Turystycznej w Horyńcu Zdroju był aktywny w promowaniu atrakcji 
turystycznych, w tym zabytków architektury drewnianej z terenu Gminy 

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli budziło nieprowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków3, 
na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami4 oraz nieopracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, na 
zasadach określonych w art. 87 cytowanej ustawy. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały 
usunięte w trakcie kontroli NIK. 

Gmina była właścicielem dwóch zabytkowych obiektów architektury drewnianej, wpisanych do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych lub późniejszych, których skutki 
miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie.  
2 zwany dalej Gminą. 
3 Zwanej dalej GEZ 
4 Dz.U. z 2017 r, poz. 524 

Ocena ogólna 
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Drewniana dzwonnica na cmentarzu w miejscowości Krzywe nie była przedmiotem starań 
właściciela w zakresie zabezpieczenia przed degradacją techniczną, ograniczeniem dostępu, 
ani w zakresie uzyskania środków na jej konserwację. Stan tej dzwonnicy grozi bezpowrotnym 
zniszczeniem zabytku – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – istotne jest podjęcie działań 
zmierzających do należytej ochrony zabytku przed dewastacją i całkowitym zniszczeniem. NIK 
w oparciu o przepis art. 51 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wystąpił do Gminy, 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków5 oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia 
zabytku przed całkowitym zniszczeniem i dostępem osób postronnych. 

Drugi zabytek, drewniana, zagroda kamieniarska w Wólce Horynieckiej, staraniem Gminy 
i Wójta została wpisana do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Ponadto Gmina 
poniosła koszty opracowania dokumentacji konserwatorskiej i uzyskania pozwolenia na budowę 
związanego z przeniesieniem tej zagrody do miejscowości Nowe Brusno, na teren zarządzany 
przez Muzeum Kresów, celem jej zachowania i wyeksponowania. Najwyższa Izba Kontroli 
zauważa, że działania Gminy dotyczące zabytku z Wólki Horynieckiej, stojące w opozycji do 
działań związanych z dzwonnicą w Krzywem, są dobrym przykładem zachowania 
i wykorzystania zabytku do upowszechniania wiedzy o architekturze drewnianej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej 
W urzędzie Gminy prowadzenie GEZ zostało przypisane w zakresie czynności jednemu 
pracownikowi Gminy. 
Do GEZ z 2013 r. wprowadzono jedynie karty adresowe 22 obiektów zabytkowych z terenu 
Gminy znajdujących się w wojewódzkim rejestrze zabytków. W GEZ nie ujęto zabytków 
znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu Gminy, ani innych zabytków 
wyznaczonych przez Wójta. O uzupełnienie GEZ, o zabytki z przesłanego wykazu zabytków, 
monitował PWKZ w latach 2002 i 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-11,12, 13, 284) 
 
Opracowana w 2016 r. GEZ obejmowała 25 zabytków nieruchomych na terenie Gminy 
Horyniec–Zdrój wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nie uzyskała uzgodnienia 
z PWKZ. Spośród nich, 11 obiektów było zarządzanych przez Gminę Horyniec-Zdrój, 
5 obiektów przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, 6 obiektów przez Parafie, 1 obiekt przez 
Sanatorium „Bajka” oraz 2 obiekty przez Nadleśnictwo Lubaczów. 
Spośród 25 zabytków, 6 obiektów stanowiły zabytki architektury drewnianej, w  tym obiekt 
będący własnością Gminy:  
1. drewniana dzwonnica na cerkwisku cmentarzu greko-katolickim w miejscowości Krzywe.  

Pozostałe 5 obiektów architektury drewnianej to:  
2. zespół cerkwi greko-katolickiej pw. Św. Paraskewy (cerkiew, dzwonnica, dom diaka, 

ogrodzenie ) w Radrużu (A-435). Obiekt ten w 2013 r. wpisany został na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, zarządzany był przez Muzeum Kresów w Lubaczowie;  

3. Cerkiew greko-katolicka pw. Św. Mikołaja w Radrużu, obecnie kościół rzymsko- katolicki, 
pw. Matki Boskiej Śnieżnej (A-33), zarządzany przez Parafię rzymsko-katolicką 
w Horyńcu–Zdroju;  

                                                      
5 Zwany dalej PWKZ 

Opis stanu 
faktycznego 
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4. Cerkiew greko-katolicka z dzwonnicą w miejscowości Prusie, obecnie kościół rzymsko-
katolicki (A-243) zarządzany przez Parafię w Werchracie;  

5. Cerkiew greko-katolicka pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, (A-223). Obiekt zarządzany 
przez Muzeum Kresów w Lubaczowie;  

6. Kaplica pw. św. Antoniego w Nowinach Horynieckich (A-40). Obiekt zarządzany przez 
Parafię rzymsko-katolicką w Horyńcu–Zdroju.  

Ponadto w dniu 10 lutego 2017 r. na wniosek Wójta wpisano do rejestru zabytków, pod 
numerem A 1441, zagrodę nr 19 w Wólce Horynieckiej składającą się z drewnianej chałupy i 
 budynku gospodarczego, będącą własnością Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-15,183) 
 
Stan zabytków architektury drewnianej na terenie gminy, na podstawie wizytacji, przedstawiał 
się następująco: 
1. Drewniana dzwonnica na cerkwisku i cmentarzu greko-katolickim w miejscowości Krzywe 

wpisana w dniu 7 listopada 2005 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego pod numerem rejestru A-134. Zabytek zarządzany przez Gminę Horyniec–
Zdrój. Drewniana dzwonnica w bardzo złym stanie technicznym. Dach był kryty papą 
bitumiczną. Na dachu pozostały nieliczne deski z podłoża oraz szczątki papy. Opierzenie 
dzwonnicy z desek w szczątkowym stanie. Widoczne szczegóły ciesielskich rozwiązań 
konstrukcyjnych. W porównaniu fotografii zamieszczonej na karcie adresowej zabytku 
z roku 2005 i aktualnej fotografii widoczne są postępujące zniszczenia obiektu. Teren 
cmentarza zaniedbany zakrzaczony. 
Obiekt dzwonnicy oznaczony jako zabytek  tablicą metalową w kolorze czerwonym 
z godłem państwowym znajduje się z dala  (około 2,5 km) od zabudowań, bez drogi 
dojazdowej nie dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  

2. Radruż – Zespół cerkwi greko-katolickiej  pw. Św. Paraskewy (cerkiew, dzwonnica, dom 
diaka, ogrodzenie) w Radrużu (A-435). Obiekt w 2013 r. wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, zarządzany przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Obiekt 
udostępniany turystom za biletami sprzedawanymi przez osobę opiekującą się zabytkiem, 
zamieszkałą w jego sąsiedztwie. Drewniany budynek cerkwi pokryty gontem, położony na 
wzniesieniu, ogrodzony kamiennym murem z zamykanymi bramami nie posiada 
bezbarierowego dostępu dla osób ruchowo niepełnosprawnych. Zabytek wyposażony w 
 instalację sygnalizacji włamaniowej, sygnalizacji pożarowej wraz z zamontowanymi 
kurtynami wodnymi, instalację odgromową oraz ustawione były gaśnice. Stan budynków 
bez zastrzeżeń. Na ścianie budynku była zamontowana tablica w kolorze czerwonym 
z godłem informująca, że obiekt jest prawnie chroniony. Obok muru ogrodzeniowego, przy 
drodze, znajdowały się dwie tablice informacyjne o historii zabytku oraz hydrant. 

3. Cerkiew greko-katolicka pw. Św. Mikołaja w Radrużu, obecnie kościół rzymsko- katolicki, 
pw. Matki Boskiej Śnieżnej (A-33). Obiekt zarządzany przez Parafię rzymsko-katolicką 
w Horyńcu–Zdroju. Budynek cerkwi drewniany położony na wzniesieniu nie dostosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Drewniana cerkiew na podmurówce kamiennej, kryta 
blachą ocynkowaną z wyraźnymi śladami rdzy. Budynek nie posiada instalacji 
zabezpieczającej przed włamaniem, instalacji sygnalizacji pożarowej ani instalacji 
odgromowej. Na ścianie zamocowana tablica oznaczająca obiekt zabytkowy. Stan 
techniczny konstrukcji budynku wizualnie dobry. Na wzniesienie prowadzą kamienne 
schody z metalowa poręczą. Na ścianie cerkwi tablica ogłoszeniowa dotycząca spraw 
porządku liturgicznego. U podnóża wzniesienia tablica z informacją o historii zabytku, na 
skrzyżowaniu dróg strzałka informacyjna o kierunku dojazdu do zabytku – Kaplicy Matki 
Bożej Śnieżnej. 
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4. Cerkiew greko-katolicka z dzwonnicą w miejscowości Prusie, obecnie kościół rzymsko-
katolicki (A 243) zarządzany przez Parafię w Werchracie. Drewniany budynek cerkwi na 
fundamencie kamiennym kryty blachą ocynkowaną, usytuowany przy drodze asfaltowej 
biegnącej do granicy państwa. Obok drewniana dzwonnica kryta blachą. Teren ogrodzony 
segmentami metalowymi. Budynek cerkwi posiadał instalację odgromową, nie był 
wyposażony w instalacje sygnalizacji pożarowej ani w sygnalizację włamaniową. Stan 
budynku dobry bez dostępu dla osób niepełnosprawnych, nie był oznaczony jako zabytek. 

5. Cerkiew greko-katolicka pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, (A-223). Obiekt 
zarządzany przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Obiekt w trakcie rekonstrukcji, 
odnowiony dach cerkwi, w tym 3 kopuły pokryte gontem drewnianym, wymienione 
częściowo bale ścienne. Aktualnie prace przerwane. Brak instalacji odgromowej. Na 
działce cerkiewnej rosły okazałe drzewa, lipy i brzozy. Na terenie cerkwi obok drogi 
asfaltowej ustawione były tablice informacyjne o historii cerkwi w języku polskim 
i angielskim oraz tablica „Szlak architektury drewnianej”. Teren działki na wzniesieniu, bez 
możliwości wjazdu wózkami dla osób niepełnosprawnych. 

6. Kaplica pw. św. Antoniego w Nowinach Horynieckich (A-40). Obiekt zarządzany przez 
Parafię rzymsko-katolicką oo. Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju. Drewniana kaplica na 
fundamencie kamiennym, kryta blacha ocynkowaną, wyremontowana w bardzo dobrym 
stanie technicznym z widoczną częścią dobudowaną od strony wejściowej, 
wykorzystywany do celów kultu religijnego, oraz do celów turystycznych przez kuracjuszy 
sanatoryjnych. Obiekt posiadał instalację elektryczną bez instalacji odgromowej i instalacji 
sygnalizacji pożarowej i włamaniowej, nie dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Otoczenie kaplicy stanowią zalesione pagórki pocięte zlewiskami 
strumyków zasilanych źródełkami. Teren uporządkowany z alejkami wybrukowanymi 
kostką granitową oraz schodami z tej samej kostki. Nie oznakowany jako zabytek. Na 
terenie zamontowane tablice z opisem historii kaplicy. 

7. Zagroda nr 19 składająca się z drewnianej chałupy i budynku gospodarczego w Wólce 
Horynieckiej. Obiekt chałupy pod strzechą miejscami pozbawiony pokrycia słomianego 
z zaciekami po opadach atmosferycznych. Obiekt budynku gospodarczego (stodoły) 
z zawalonym dachem pokrytym strzechą i częściowo zawalonymi ścianami. Obiekty 
przeznaczone do rozbiórki i przeniesienia na nowe miejsce w Nowym Bruśnie, nie 
posiadają oznaczenia zabytku. Teren działki plaski i po wykoszeniu trawy możliwy dojazd 
wózków dla osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 247-278 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Wójt przesłał do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
uaktualnioną GEZ zawierającą 70 obiektów zabytkowych, w tym 36 zabytków architektury 
drewnianej, jednocześnie wnioskował o wykreślenie z listy przesłanej przez PWKZ 31 obiektów, 
które zostały rozebrane lub przebudowane, w wyniku czego utraciły walory obiektów 
zabytkowych.  

Zestawienie o nazwie Gminna Ewidencja Zabytków Posiadających Wpis Do Rejestru dołączono 
do Gminnego Programu opieki Nad Zabytkami na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą Rady 
Gminy z dnia 28 czerwca 2017 r. nr XXXII.250.2017. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-85) 

W dokumencie Strategia Promocji i Rozwoju Gminy Horyniec–Zdrój na lata 2015-2020 
przyjętym w 2015 r. nie uwzględniono problemów opieki nad zabytkami. W tekście Strategii 
wymieniono znajdujące się na terenie gminy obiekty sakralne, cmentarze, kapliczki i krzyże 
przydrożne. W punkcie – „Potencjał turystyczny, w tym dziedzictwo kulturowe” zapisano 
jedynie: …Jako podstawową metodę ochrony zachowanych zasobów Dziedzictwa Kulturowego 
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gminy należy przyjąć tzw. Strefy ochrony konserwatorskiej. …Zestawienie: działań 
zastrzeżonych do kompetencji służb konserwatorskich w obrębie poszczególnych stref oraz 
obiektów zabytkowych, które należy objąć zasięgiem przestrzennym poszczególnych stref.” 

(dowód: akta kontroli str. 86-101) 
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec–Zdrój 
zostało uchwalone przez Radę Gminy Horyniec–Zdrój w 2002 r.6 Spis zabytków architektury na 
terenie gminy Horyniec w Studium wyszczególniał 209 obiektów, w tym 127 obiektów 
architektury drewnianej. 
W punkcie Wnioski i zalecenia dotyczące ochrony zasobów Dziedzictwa Kulturowego wskazano 
17 obiektów prawnie chronionych objętych wpisem do rejestru zabytków oraz 11 obiektów, 
które z uwagi na prezentowane walory winny być do niego wpisane, w tym 1 zabytek 
architektury drewnianej. 
W Kierunkach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gminy zawarto uwagę: … ustala się że 
obecna (27 lutego 2002 r.) liczba 17 obiektów na terenie gminy wpisana do rejestru zabytków, 
ulegnie w okresie kierunkowym rozszerzeniu do około 40. 

 (dowód: akta kontroli str. 102-131) 

Gmina Horyniec–Zdrój sporządziła i uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego7 w tym 1, w okresie kontrolowanym. 
W mpzp „Horyniec Zdrój–Północ” uchwalonym w 2005 r., dotyczącym terenów w rejonie 
Sanatoriów zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, określono zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków dóbr kultury współczesnej, poprzez zapis: „…zakazuje się zmiany 
wystroju architektonicznego i przebudów, istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych 
zlokalizowanych na obszarze planu, oraz zakazuje się przesłaniania w/w kapliczek i krzyży 
przydrożnych reklamami”. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-140) 

 

Wójt stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, sporządził w grudniu 2012 r. po zaopiniowaniu przez PWKZ Program opieki nad 
zabytkami na lata 2013-2015, który przyjęty został przez Radę Gminy w 2014 r. W Programie 
zapisano działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych, miedzy innymi w celu 
zahamowania degradacji stanu zabytków na terenie gminy, pomocy właścicielom obiektów 
zabytkowych w pozyskaniu środków zewnętrznych na odnowę zabytków oraz na 
zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą. W Programie 
umieszczono Rejestr zabytków nieruchomych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój, obejmujący 
jedynie 22 zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Ponadto 
w Programie znalazł się zapis dotyczący aktualizacji i uzupełnienia gminnej ewidencji zabytków, 
poprzez dokonanie przeglądu zasobów wpisanych do gminnej ewidencji, rozpoznanie 
i wprowadzenie do ewidencji zmian powstałych w wyniku rozbiórek modernizacji i remontów 
obiektów oraz określenie stanu technicznego obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków. Uzupełnienie kart adresowych zabytków w gminnej ewidencji o uzyskane dane 
i dokumentację fotograficzną. Program nie zawierał konkretnych planów uwzględniających 
zakresy konserwacji, harmonogramów i szacowanych kosztów dotyczących ratowania 
poszczególnych obiektów zabytkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 141-157)  

                                                      
6 Uchwała Rady Gminy z dnia 27 lutego 2002 r. Nr 248/XXX/02 
7 Zwany dalej mpzp. 
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Wójt. w marcu 2016 r., opracował projekt Programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019, który był 
powieleniem poprzedniego Programu i zwrócił się do PWKZ o jego zaopiniowanie. W odpowiedzi 
PWKZ zalecił zaktualizowanie przesłanych do Gminy w latach 2002 i 2010 wykazów zabytków 
i uzupełnienie GEZ. Program na lata 2016-2019 do dnia 31 grudnia 2016 r. nie został przyjęty przez 
Radę Gminy. 
W trakcie kontroli NIK PWKZ ponownie przesłał do Gminy, w dniu 25 maja 2017 r. wykaz zabytków 
obejmujący 101 obiektów, w tym 80 zabytków drewnianych. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że: …Program na lata 2016-2019 nie został zatwierdzony z powodu uwag 
do projektu Planu wniesionych przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. 
Jedną z uwag było sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, na podstawie rejestru 
przesłanego przez służby Konserwatora. W związku z powyższym Urząd Gminy przystąpił do 
opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków. Na chwilę obecną GEZ jest na ukończeniu i na 
najbliższej sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu 2017 roku Program zostanie uchwalony. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159,160-161,162-168, 283) 

 

Rada Gminy uchwałą nr XXXII.250.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. przyjęła zaopiniowany przez 
PWKZ Program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. W dołączonym do Programu 
zestawieniu, o nazwie Gminna Ewidencja Zabytków Posiadających Wpis Do Rejestru 
wyszczególniono 70 obiektów zabytkowych8, w tym 26 obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 170-176) 

W okresie objętym kontrolą, Wójt przedstawił w dniu 31 maja 2016 r. Radzie Gminy jedno 
sprawozdanie z realizacji Programu w Gminie Horyniec za okres 2014-2015.  
W Sprawozdaniu zapisano, między innymi, że … Wspólnie z Muzeum Kresów w Lubaczowie 
podjęto próbę uratowania chaty krytej strzechą wraz ze stodołą z zamiarem przeniesienia jej na 
teren cerkwi w Nowym Bruśnie. W zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, gmina 
współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami, organizacjami 
społecznymi, fundacjami i kościołami, promując wartości materialne oraz niematerialne 
dziedzictwa kulturalnego gminy. 
W sprawozdaniu nie odniesiono się do kwestii finansów związanych z nakładami na ochronę 
zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 177-178, 179) 

Gminie nie sporządzano dokumentów dotyczących bieżącej analizy realizacji gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Wójt Gminy wyjaśnił, że… Gmina przeprowadzała analizę 
Gminnego Programu poprzez realizacje wydatków z budżetu przewidzianego na wykonanie 
zadań zawartych w programie. Realizacja programu podlegała bieżącej ocenie przez 
pracownika odpowiedzialnego za dział związany z ochroną zabytków, natomiast ocena 
całościowa została przeprowadzona na zakończenie obowiązywania planu i przedłożona 
Radzie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, administrujące dwoma obiektami zabytkowych cerkwi 
w Radrużu oraz w Nowym Bruśnie, własnym staraniem utrzymywało oraz prowadziło prace 
konserwatorskie dotyczące tych zabytków. Obiekty te znajdowały się w dobrym stanie.  
Dyrektor Muzeum Kresów oświadczył, w trybie art. 29 ust.1 lit. f ustawy o NIK, że… Współpraca 
z Urzędem Gminy w Horyńcu Zdroju układa się bardzo poprawnie. Inicjatorem tej współpracy 
była Gmina Horyniec-Zdrój. W trakcie wieloletniej współpracy w zakresie ochrony zabytków 
spotkaliśmy się z wielką życzliwością z jej strony, dzięki czemu udało się przeprowadzić 

                                                      
8 Po zweryfikowaniu przesłanej przez PWKZ listy zabytków przez Wójta 
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scalenie obszaru otuliny wokół Zespołu cerkiewnego w Radrużu, jak również przeprowadzić 
szereg działań kulturalnych i promocyjnych w tym obiekcie. 

(dowód: akta kontroli str. 289) 

Gmina posiadała dwa zabytki architektury drewnianej wpisane do rejestru zabytków. Chałupa 
i budynek gospodarczy w Wólce Horynieckiej, dla której sporządzono własnym sumptem 
dokumentację konserwatorsko-budowlaną i podjęto działania w celu przeniesienia jej na teren 
Muzeum Kresów w Nowym Bruśnie oraz drewnianą dzwonnicę na cmentarzu w miejscowości 
Krzywe, która była w stanie zniszczenia, groziła zawaleniem i nie miała zabezpieczenia przed 
dostępem osób postronnych. 

 
Wójt Gminy wyjaśnił, że…Gmina Horyniec-Zdrój na dzień dzisiejszy skupia się na „uratowaniu” 
zabytkowej chaty krytej strzechą wraz z budynkiem gospodarczym, która docelowo stanowiłaby 
jeden z elementów zagrody kamieniarskiej. Wykonana została inwentaryzacja, opracowany 
został projekt techniczny i uzyskane zostało pozwolenie budowlane. 
Największym problemem związanym z obiektami zabytkowymi to znalezienie dla nich 
odpowiedniej funkcji, gdyż tylko wtedy istnieje szansa, że obiekt ten będzie utrzymywany 
w należytym stanie. Pomimo ograniczonych środków finansowych jakimi dysponuje gmina, 
władze gminne starają się coraz więcej funduszy przeznaczać i pozyskiwać na obszar jakim jest 
szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe, gdyż dostrzega się tutaj ogromny potencjał, który 
właściwie wykorzystany napędzał będzie ruch turystyczny, a co za tym idzie rozwijał sferę usług 
dostępnych na terenie gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 247-278,286) 

W trakcie wizytacji obiektów zabytkowych architektury drewnianej znajdujących się na terenie 
gminy Horyniec-Zdrój stwierdzono, że żaden z 7 tych obiektów nie był dostępny dla osób z  
ograniczoną sprawnością ruchową, ze względu na brak dostosowania, położenie 
i przeznaczenie (zagroda przeznaczona do przeniesienia).  

(dowód: akta kontroli str. 247-278) 
 

Gmina w latach 2014-2016, wykazała w sprawozdaniach budżetowych łącznie wydatki 
w kwocie 71 919 541 zł, z czego na ochronę zabytków wydano kwotę 111 000 zł, co stanowiło 
0,1543% wydatków ogółem. W poszczególnych latach wydatki Gminy przedstawiały się 
następująco: 
− w 2014 r. wydatki budżetowe wyniosły 27 154 763 zł, z tego na ochronę zabytków - 3 000 zł, 
− w 2015 r. wydatki wyniosły 24 187 918 zł, z tego na ochronę zabytków  wydatkowano - 

30 000 zł, 
− w 2016 r. wydatki wyniosły 20 576 860 zł, z tego na ochronę zabytków wydatkowano - 

78 000 zł, w tym dotacja PWKZ 32 320 zł.  
W wyżej wymienionych latach na ochronę zabytków architektury drewnianej nie wydatkowano 
żadnych kwot. 

(dowód: akta kontroli str. 229-244) 
 

Wójt wyjaśnił, że: Gmina Horyniec-Zdrój nie ubiegała się w latach 2013-2015 o środki 
zewnętrzne na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Sytuacja ta spowodowana 
była realizacją dużego projektu transgranicznego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013. W ramach tego przedsięwzięcia rewitalizacji został poddany zabytkowy Park 
Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju. Wartość tego zadania opiewała na 10 mln złotych. Gmina 
Horyniec-Zdrój zabezpieczyła również wkład własny do tego zadania w kwocie 1 mln złotych co 
spowodowało bardzo mocne ograniczenie środków finansowych na pozostałe zadania 
związane z ochroną zabytków. 
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 (dowód: akta kontroli str. 286) 

W maju 2015 r., na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania, Gmina przejęła od 
prywatnego właściciela zagrodę nr 19 w Wólce Horynieckiej, na którą składały się chałupa 
i budynek gospodarczy, z przeznaczeniem do przeniesienia na funkcje muzealne jako zagrodę 
kamieniarską do Nowego Brusna. Gmina w styczniu 2017 r. zleciła opracowanie projektu 
budowlanego rekonstrukcji domu i budynku gospodarczego w ramach „zagrody kamieniarskiej” 
z przeznaczeniem pod funkcje muzealne i ekspozycyjne. Za powyższy projekt Gmina zapłaciła 
11 500 zł. Przewidywany koszt rekonstrukcji obiektu chałupy oraz budynku gospodarczego 
według kosztorysu inwestorskiego wynosił 536 135 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 180-227) 

Rekonstrukcja zagrody kamieniarskiej w Nowym Bruśnie zostanie wykonana wspólnie przy 
udziale Gminy Horyniec-Zdrój i Muzeum Kresów w Lubaczowie. 
Dyrektor Muzeum Kresów wyjaśnił, że:...W ramach prowadzonych prac, Muzeum Kresów 
w Lubaczowie współpracowało z Gminą Horyniec-Zdrój, m.in. podjęto współpracę dotyczącą 
przeniesienia zabytkowej zagrody z Wólki Horynieckiej na teren przyległy do cerkwi w Nowym 
Bruśnie, co znacznie podniesie walory historyczne jak i turystyczne tego miejsca. W ramach 
współpracy Urząd Gminy sfinansował przygotowanie dokumentacji technicznej budynku, która 
została przygotowana przy wsparciu merytorycznym pracowników Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. 

(dowód: akta kontroli str. 287-289) 

Gmina w latach 2014-2016 nie składała wniosków o dotacje na cele związane z ochroną 
zabytków architektury drewnianej. W 2016 r. złożono 3 wnioski na zadania związane 
z renowacją obiektów zabytkowych niebędących zabytkami architektury drewnianej, na co 
PWKZ przyznał dotację w łącznej kwocie 79 000 zł. 
Według wyjaśnień Wójta, Gmina Horyniec-Zdrój nie ubiegała się w latach 2013-2015 o środki 
zewnętrzne na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków na skutek braku środków 
finansowych w związku z zaangażowaniem kwoty 1 mln zł związanej z realizacją innych zadań 
z zakresu ochrony zabytków. 
W latach 2016-2017 skierowano 4 wnioski o dotacje związane z ochroną zabytków do PWKZ 
na łączną kwotę 645 135 zł, na renowację dwóch bram wejściowych na cmentarz w Horyńcu-
Zdroju, renowację Pomnika Wolności na cmentarzu wojennym, renowację Mauzoleum 
Wojennego oraz rekonstrukcję zagrody nr 19 w Wólce Horynieckiej. PWKZ przyznał Gminie 
dotacje w łącznej kwocie 109 000 zł. 
Wójt Gminy wyjaśniając podał, że Gmina Horyniec-Zdrój w latach 2014-2017 mając 
świadomość złego stanu technicznego obiektów wpisanych do rejestru zabytków, będących 
własnością Gminy, wielokrotnie składała wnioski o dofinansowanie renowacji i konserwacji 
najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych. Niemniej jednak żaden z wniosków nie 
dotyczył zabytków architektury drewnianej. 

(dowód: akta kontroli str. 228, 282) 

 

Gmina nie otrzymała żadnych dotacji na utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury 
drewnianej, w związku z tym nie było kontroli z tym związanych. 

Gmina w okresie kontrolowanym nie przekazywała podmiotom zewnętrznym żadnych środków 
finansowych na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej. 
W tym czasie Gmina, według sprawozdań z realizacji budżetu, udzieliła dotacji celowych na 
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ochronę zabytków nieruchomych9, w łącznej kwocie 38 000 zł, dla Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Horynieckiej oraz dla parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
w Horyńcu-Zdroju na renowację cmentarzy i polichromii ścian prezbiterium, w kościele 
parafialnym w Horyńcu-Zdroju.  

(dowód: akta kontroli str. 229-244) 

 

W okresie objętym kontrolą, PKWZ nie przeprowadzał w Gminie kontroli w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 
PWKZ w 2012 r., na wniosek Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju, przeprowadził lustrację obiektu 
zabytkowego – terenu dawnego klasztoru Bazylianów, celem ustalenia zakresu prac remontowo 
konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej usytuowanym na terenie zespołu 
Bazylianów. W protokole z lustracji stwierdzono konieczność wykonania prac porządkowo-
budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 245-246) 

Wójt Gminy poinformował, że ..do urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju nie wpływały skargi 
dotyczące architektury drewnianej. Wpłynęły natomiast wnioski dotyczące braku oznakowania 
drogi prowadzącej do drewnianej dzwonnicy w miejscowości Krzywe. Wniosek ten został przez 
urząd zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

 

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

1. W Gminie, w okresie objętym kontrolą nie prowadzono gminnej ewidencji zabytków. 
NIK zauważa, że do zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym10, należy między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. W szczególności zadania te obejmują sprawy m.in. kultury, w tym ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy 
o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków 
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji 
zabytków powinny być ujęte (art. 22 ust. 5 cyt. ustawy): zabytki nieruchome wpisane do 
rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; oraz inne 
zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sposób prowadzenia rejestru zabytków oraz 
gminnych ewidencji zabytków określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków. Zgodnie z art. 143 ustawy o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) był 
zobowiązany do założenia gminnej ewidencji zabytków w terminie trzech lat od dnia wejścia 
w życie cytowanej ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie 17 listopada 2003 r., tym samym 
termin określony w art. 143 ww. ustawy upływał w dniu 17 listopada 2006 r. 
 
Konsekwencją nieprowadzenia GEZ był fakt nieopracowania w Gminie programu opieki nad 
zabytkami o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, zgodnie z którym wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. 
Podstawą do sporządzenia tego programu jest ewidencja zabytków (art. 21 cyt. ustawy). 
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków gminny program opieki nad zabytkami 

                                                      
9 2014 r. – 3000 zł na cmentarz w Starym Bruśnie, 2015 r. – 5000 na cmentarz w Starym Bruśnie, 25 000 zł polichromia ścian w kościele 
NPNMP w Horyńcu zdroju i w 2016 r. 5000 cmentarz w stary Bruśnie. 

10 Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Gminny 
program opieki nad zabytkami powinien zawierać postanowienia w zakresie: zahamowania 
procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 
podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami; określenia warunków współpracy z właścicielami 
zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków. 
Gmina w latach 2014-2016 takiego dokumentu nie opracowała. W związku z tym nie 
sporządzała sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 
87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków z realizacji programów wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy.  
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że:…do roku 2016 Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju prowadził Gminny 
Rejestr Zabytków posiadających wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków. Po przesłaniu przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu w 2017 r. wykazu wszystkich zabytków na 
terenie gminy Horyniec-Zdrój, przeprowadzono jego aktualizację oraz sporządzono karty 
adresowe wszystkich zabytków nieruchomych znajdujących się na jej terenie. Dodatkowo przy 
opiniowaniu Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2012-2015 nie nałożono na 
Gminę obowiązku sporządzenia brakującej wówczas dokumentacji. 

Rada Gminy, po sporządzeniu odpowiadającej warunkom art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami GEZ, uchwałą nr XXXII.250.2017 z 28 czerwca 2017 r., 
przyjęła, zaopiniowany przez PWKZ Program na lata 2017-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20,161,170-176, 284) 

2. Gmina, jako zarządca drewnianej dzwonnicy w miejscowości Krzywe, nie podejmowała działań 
zmierzających do skutecznego zabezpieczenia tego obiektu przed dalszą degradacją 
i zniszczeniem, dostępem osób postronnych oraz negatywnym wpływem warunków 
atmosferycznych, co było niezgodne z przepisem art. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opieki 
nad zabytkami. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – istotne jest podjęcie przez Gminę skutecznych działań 
zmierzających do należytej ochrony zabytku przed dewastacją i całkowitym zniszczeniem 
i zagrożeniem dla ludzi.  

NIK w oparciu o przepis art. 51 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wystąpił do Gminy, 
PWKZ oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie o podjęcie działań 
zmierzających do zabezpieczenia zabytku przed całkowitym zniszczeniem. 

 
Wójt wyjaśnił, że:…Ograniczone środki finansowe mają również bardzo negatywny wpływ na 
stan zabytkowej, drewnianej dzwonnicy znajdującej się na terenie sołectwa Krzywe. Dzwonnica 
ta została wpisana do rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w roku 2005 z myślą łatwiejszego dostępu do środków zewnętrznych. Niestety nie 
przyniosło to zamierzonego efektu. W chwili obecnej rozważa się możliwość złożenia wniosku 
o wyrejestrowanie przedmiotowego obiektu z ewidencji konserwatorskiej. Postępująca 
degradacja i rozkład materiału z którego wykonano dzwonnicę sprawia, że obiekt ten bez 
natychmiastowej ingerencji ulegnie zawaleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 286,290) 
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3. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu. 
 

Najczęściej wykorzystywanym do promocji regionu był, wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, zespół cerkwi greko-katolickiej w Radrużu. Obiekt ten znajdował się 
w wielu publikacjach turystycznych regionalnych oraz krajowych. Zwiedzanie cerkwi odbywało 
się za odpłatnością. Rocznie zabytek odwiedzało około 10 tys. osób. 
Przez teren gminy prowadził oznakowany „Szlak Architektury Drewnianej” obejmujący szereg 
drewnianych cerkwi południowego Roztocza.  
W centrum Horyńca-Zdroju znajdowała się tablica informacyjna dotycząca szlaków 
turystycznych w Gminie i Roztoczu Południowym. 

(dowód: akta kontroli str. 265, 279, ) 

 

W folderze wydanym w 2013 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju „Horyniec-
Zdrój i okolice” zamieszczono 29 fotografii opisanych zabytków. W 2015 r. Gmina wydała 
Informator w języku polskim, ukraińskim i angielskim „Uzdrowiska Horyniec-Zdrój i Morsztyn”, 
w którym prezentuje zalety uzdrowiskowe i atrakcje turystyczne Horyńca-Zdroju. 
W Informatorze Turystycznym „Roztocze” wydanym przez Lokalne Grupy Działania „Roztocze 
Tomaszowskie” i „ Serce Roztocza” z Cieszanowa współfinansowane ze środków europejskich 
znajdują się fotografie z zabytkami z Gminy Horyniec. Zabytki Gminy Horyniec-Zdrój były 
również prezentowane w wydawanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną 
„Podkarpackie Ulubione miejsca”. W każdym z tych wydawnictw znajdowały się informacje 
dotyczące zabytków drewnianych. 

Gmina na założonej stronie internetowej Horyniec-Zdrój Nasza Gmina w zakładce zabytki 
i miejsca pamięci prezentowała 34 fotografie z obiektów zabytkowych, w tym 19 fotografii 
zabytków architektury drewnianej. 

Gmina Horyniec-Zdrój, jako jedna z trzech gmin polskich, współpracowała z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa oraz norweską Dyrekcją ds. dziedzictwa kulturowego w opracowaniu 
wydanych w 2016 r. poradników zarządzania dziedzictwem w gminach pt. „Dziedzictwo obok 
Mnie” oraz  pt. „Dom”- inspiracje do działań lokalnych. W opracowaniach tych zawarte były m in. 
instrukcje dla samorządów dotyczące opieki nad zabytkami oraz przykłady pozytywnych 
działań. W opracowaniach tych wyszczególniano zabytki Gminy Horyniec-Zdrój oraz 
zamieszczono ich opisy i fotografie. Taką współpracę, NIK uważa za dobrą praktykę 
upowszechniania wiedzy o działaniach dotyczących zachowania zabytków stanowiących 
dziedzictwo narodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 280)  

 

W Horyńcu-Zdroju działa Punkt Informacji Turystycznej podlegający Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury. Punkt Informacji czynny codziennie przez 12 godzin, obsługiwał od 100 do 150 
turystów dziennie, dodatkowo udzielał 20-30 informacji telefonicznych. Ponadto Gminny 
Ośrodek Kultury wydawał i rozprowadzał wielonakładowe wydawnictwa promujące region, 
w tym: przewodnik Horyniec-Zdrój i Okolice, mapy Horyniec-Zdrój Perła Roztocza-Roztocze 
Południowe, przewodnik Rowerem po Roztoczu, Podkarpackie–ulubione miejsca, oraz 
pocztówki przedstawiające najciekawsze zabytki Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 281) 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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: 

Podjęcie skutecznych działań zapobiegających dalszej degradacji zabytkowej drewnianej 
dzwonnicy, dla której Gmina jest zarządcą. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 wykonania wniosku pokontrolnego 
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, dnia ………………sierpień  2017 r. 

  
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler  Dyrektor 
Wiesław Motyka Dionizy Antoni Beda 

Doradca techniczny 

 

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

 

........................................................ 
Podpis podpis 

  

 
 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


