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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 Mariusz Twardowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/72/2017 z dnia 15 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 ) 

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
36-230 Domaradz 436, (zwana w dalszej treści Parafią) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Proboszczem Parafii od dnia 11 sierpnia 1995 r. jest. ks. Wiesław Przepadło, (zwany 
w dalszej treści Proboszczem lub Zarządcą).  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Stan zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Domaradzu (zwanego dalej Kościołem) pozwalał na 
bezpieczne udostępnienie go osobom zwiedzającym. Od września 2012 Kościół ze 
względu na prace remontowe nie jest wykorzystywany na cele liturgiczne. Stan 
Kościoła nie budził zastrzeżeń oraz spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej. 
Zadbano też o wyposażenie Kościoła w zabezpieczenia zapobiegające dewastacji 
oraz kradzieży cennych zabytków ruchomych.  
Parafia skutecznie starała się o środki finansowe na odnowę i konserwację Kościoła 
oraz zabezpieczenie go przed pożarem i włamaniem. Dotacje otrzymane od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminy 
Domaradz i Powiatu Brzozowskiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na: 
− prace budowlano – konserwatorskie, polegające na remoncie konstrukcji dachu 

z wymianą poszycia blaszanego na gont, 
− remont elewacji Kościoła i poszycia dachowego kruchty głównej, kruchty 

bocznej i podłóg oraz remont dzwonnicy, 
− remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji przeciwwłamaniowej, 

przeciwpożarowej i odgromowej. 
Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 569.869 zł, w tym 514.000 zł 
stanowiły środki dotacji, a 55.869 zł pochodziło ze środków własnych Parafii. 
Kościół znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu i jako 
obiekt atrakcyjny turystycznie był udostępniony nieodpłatnie do zwiedzania przez 

                                                      
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 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. 

Ocena ogólna 
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Zarządzającego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Budynek 
był dostępny także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Zastrzeżenia NIK budził brak realizacji przez Proboszcza w okresie objętym kontrolą 
obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane3 w zakresie okresowych kontroli budynku kościoła, przeprowadzanych 
w trybie art. 62 ust. 1, a pierwszy przegląd zrobiono dopiero w trakcie kontroli NIK 
w dniu 30 maja 2017 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania i udostępniania 
turystom. 

Parafia położona była na terenie Gminy Domaradz. Kościół, p.w. Św. Mikołaja 
Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy został wybudowany w 1485 r., 
konsekrowany w 1542 r., był wpisany do rejestrów zabytków i położony na Szlaku 
Architektury Drewnianej na Podkarpaciu. W trakcie oględzin stwierdzono, iż teren 
Kościoła był ogrodzony (ogrodzenie drewniane). Kościół posiadał 3 wejścia od stron: 
pierwsze zachodniej (główne), drugie północnej, trzecie południowej. 
Jak stwierdził Proboszcz wejście główne od strony zachodniej umożliwia dostęp dla 
osób niepełnosprawnych, którzy przy pomocy opiekuna mogą przejechać przez 
niewielki próg znajdujący się przy drzwiach. W przyszłości, w uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków, planuje się wykonanie drogi procesyjnej z otoczaków, 
która zniweluje próg i nie będzie już występować potrzeba opiekuna dla 
niepełnosprawnych, by dostać się do wnętrza świątyni. Moim zdaniem jedynym 
ograniczeniem w tym zakresie jest konieczność prowadzenia jakichkolwiek prac 
przy zabytku w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 
Na terenie przykościelnym znajdowały się 3 tablice z informacjami: o możliwości 
zwiedzania Kościoła, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Księdzem 
Proboszczem, o położeniu Kościoła na Szlaku Architektury Drewnianej oraz 
o dofinansowaniu prac remontowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (zwany dale MKiDN). 
Na Kościele umieszczona była tabliczka informująca, że obiekt ten podlega 
ochronie. Na dzwonnicy również znajdowała się tabliczka, z informacją że obiekt ten 
podlega ochronie. Konstrukcja Kościoła była drewniana, fundament kamienny, 
ściany zewnętrzne – belki drewniane obłożone deskami, elewacja – gont drewniany, 
strop o konstrukcji drewnianej, obłożony deskami z malowidłami, słupy drewniane, 
schody wewnętrzne drewniane, pokrycie – gont drewniany, ściany wewnętrzne 
obłożone deskami, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa – drewniana, 
posadzka drewniana w nawie, kruchcie głównej i zakrystii, ławki drewniane, 
parapety zewnętrzne drewniane, słupy konstrukcyjne drewniane. W Kościele 
znajdowały się dwie gaśnice i zamontowany był System Sygnalizacji Pożarowej 
(SSP). Dzwonnica posadowiona na fundamencie betonowym, konstrukcji 
drewnianej, oszalowana deskami, a dach pokryty był blachą. Na dzwonnicy 
zamontowana była instalacja przeciwpożarowa i odgromowa. Na terenie wokół 
Kościoła (przy wejściu głównym) znajdował się hydrant. Jak stwierdził Zarządca 
obiektu Dzwonnica została wybudowana w 1936 r. W Kościele znajduje się również 
instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSAWiN), która 
aktualnie jest wyłączona ze względu na intensywne prace remontowe, planowane 
podłączenie nastąpi pod koniec 2017 r. Również w roku 2017 rozpoczniemy montaż 
sytemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego CCTV. 

                                                      
3 Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm. 
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Nie stwierdzono oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Jak stwierdził Zarządca obiektu 
aktualnie ze względu na trwający remont w Kościele nie odprawiamy nabożeństw 
ale zaraz po zakończeniu obecnie trwającego remontu podejmę niezwłoczne 
działania w celu oznaczenia dróg ewakuacyjnych. 
Na Kościele zamontowana była instalacja odgromowa. W głównej nawie Kościoła 
znajdowało się wyposażenie służące do sprawowania liturgii tj.: ołtarz główny 
trzykondygnacyjny, 2 boczne ołtarze, 3 konfesjonały, ławki, chór z organami – 
w dobrym stanie, bez znaczących śladów zniszczeń. Stwierdzono brak pozostałego 
wyposażenia. Jak stwierdził Zarządca obiektu pozostałe wyposażenie Kościoła 
zostało zabezpieczone przed zniszczeniem podczas prac remontowych 
i przeniesione do Kościoła głównego (znajdującego się ok. 100 m od Kościoła 
drewnianego) gdzie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych, co zostało 
zgłoszone Konserwatorowi Zabytków w dniu 25 września 2014 r. 
Na obiekcie Kościoła nie umieszczono urządzeń technicznych, tablic reklamowych 
lub urządzeń reklamowych lub napisów. 

(dowód: akta kontroli str. 3 – 90, 109-129, 274 - 275) 
W latach 2014 - 2016 Zarządca obiektu nie stwierdził przypadków uszkodzenia lub 
zniszczenia zabytku, a tym samym nie dokonywano zgłoszeń wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w trybie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4. W okresie objętym kontrolą 
w Kościele nie odnotowano również aktów wandalizmu.  

(dowód: akta kontroli str. 274 - 275) 
Dla obiektu prowadzona była od dnia 6 marca 2017 r. książka obiektu budowlanego, 
zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego5. W art. 62 ustawy Prawo 
budowalne określono m.in. zakres i częstotliwość przeprowadzenia kontroli obiektu 
budowlanego. W dniu 30 maja 2017 r. sporządzono Protokół z kontroli rocznej stanu 
technicznego i wartości użytkowej całego obiektu, w którym stwierdzono, iż budynek 
znajduje się w dostatecznym stanie technicznym. W okresie objętym kontrolą nie 
przeprowadzano kontroli o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 91 - 108) 
W okresie objętym kontrolą Kościół nie była kontrolowany przez Państwową Straż 
Pożarną (w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego), Policję (w zakresie 
zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą) oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 274 - 275) 
Zarządca obiektu stwierdził, iż obecnie obiekt nie pełni już funkcji głównego kościoła 
parafialnego. Do września 2012 roku zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Domaradzu był czynny pod kątem odprawianych w nim nabożeństw. Zwiedzanie 
obiektu jest bezpłatne, nie ma stałych godzin zwiedzania. Zwiedzanie może się 
odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą świątyni (zgłoszeniu). Informacja 
o tym znajduje się na głównych drzwiach wejściowych do świątyni. Kościół 
udostępnia i po nim oprowadza jedynie ksiądz proboszcz.  

(dowód: akta kontroli str. 109 - 129) 
Kościół został wpisany na listę obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury 
Drewnianej Podkarpacia, trasa krośnieńsko – brzozowska6. Na terenie gminy 
Domaradz nie funkcjonuje punkt informacji turystycznej. Na stronach internetowych 

                                                      
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.  
5 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
6 http://sad.podkarpackie.travel/trasa-i-krosniensko-brzozowska 
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Urzędu Gminy Domaradz zamieszczono informacje o historii zabytkowego Kościoła 
wraz ze zdjęciami7. 

 (dowód: akta kontroli str. 274 - 275) 
Zarządca obiektu stwierdził, iż sporo działań promocyjnych w tym względzie, obok 
zarządcy obiektu, wykonuje Gmina Domaradz, Brzozowskie Starostwo Powiatowe, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” (informacje 
o obiekcie wraz ze zdjęciami zostały wysłane do wydawnictw turystycznych, 
przygotowano publikacje albumowe: „Ziemia Brzozowska”, „Projekty zrealizowane 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju”, pocztówki, przewodniki, foldery, pojawiły się 
informacje w czasopismach, np. „Gazeta Brzozowska”).  

(dowód: akta kontroli str. 109 - 129) 
Wójt Gminy Domaradz stwierdził, iż w latach 2014 – 2017 Gmina współpracowała 
z zarządcą obiektu poprzez udzielenie dotacji na prace konserwatorskie oraz 
promowanie zabytkowego kościoła poprzez umieszczenie stosownych informacji na 
stronie internetowej oraz przekazywanie materiałów do publikacji, książek, 
przewodników itp. Na prace konserwatorskie Gmina Domaradz przekazała 
następujące środki: rok 2014 – 40.000 zł, rok 2015 – 20.000 zł, rok 2016 - 20 000 zł. 
O dotację na renowację zabytkowego kościoła ubiegał się zarządca obiektu, 
a w zakresie promocji działania podejmowane były wspólnie. Współpraca 
z zarządcą zabytkowego obiektu układała się dobrze.  

(dowód: akta kontroli str. 130 - 135) 
Zarządca obiektu stwierdził, iż Parafia w Domaradzu stale współpracuje z Gminą 
Domaradz, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaradzu, ze Stowarzyszeniem „Mała 
Ojczyzna Domaradz”. Współpraca ma na celu zachęcenie potencjalnych turystów 
do zwiedzenia zabytku. Na stronach internetowych Gminy Domaradz znajdują się 
artykuły, zawierające historię obiektu, informacje o postępach prac przy remoncie 
świątyni. Gmina Domaradz udziela również regularnie parafii dotacji na prace 
konserwatorskie przy świątyni. Obiekt został umieszczony na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Przed wejściem na teren kościelny znajduje się stosowna tablica 
z informacją o kościele i kilku innych obiektach w okolicy, które również są na 
Szlaku Architektury Drewnianej.  

(dowód: akta kontroli str. 109 - 129) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu przez 
Zarządzającego kontroli obiektu budowlanego – zabytkowego Kościoła. W trybie art. 
62 ust. 1 Prawa budowlanego cyt. ustawa nakazywała Zarządzającemu 
przeprowadzanie okresowych kontroli ww. obiektu budowlanego. Kontrole 
przeprowadzane w cyklu rocznym powinny dotyczyć stanu technicznego elementów 
budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrole pięcioletnie, 
dodatkowo powinny polegać m. in. na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego 
otoczenia. Pierwszy przegląd zrobiono dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 30 maja 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 91 - 108) 
Zarządca obiektu stwierdził, iż Książka Obiektu Budowlanego została założona 
w dniu 6 marca 2017 r., a w latach poprzednich nie przeprowadzano wymaganych 
kontroli rocznych i pięcioletnich o których mowa w art. 62 ust. 1 prawa budowlanego, 
za wyjątkiem kontroli ww. ponieważ nie wiedziałem o takim wymogu. Jednak 
podejmę stosowne działania, aby te kontrole były systematycznie przeprowadzane. 

                                                      
7 http://www.domaradz.pl/p,99, zabytki-gminy-domaradz , http://www.domaradz.pl/p, 79,parafia-domaradz 
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(dowód: akta kontroli str. 109 - 129) 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie Kościoła. 

Wójt Gminy Domaradz stwierdził, iż Gmina Domaradz w chwili obecnej nie posiada 
gminnego programu opieki nad zabytkami. Wójt Gminy podejmie działania 
zmierzające do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami. Wszelkie 
sprawy dotyczące dotacji na ochronę zabytków reguluje Uchwała Nr XXX/218/2013 
Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 130 - 135) 
W zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem Kościoła 
Zarządca obiektu wyjaśnił, że główne problemy w zakresie odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia zabytku architektury drewnianej jakie napotkała parafia to 
problemy finansowe. W Parafii Rzymskokatolickiej w Domaradzu znajdują się 
4 kościoły: najstarszy, zabytkowy z XV w. pw. św. Mikołaja Biskupa, konsekrowany 
w 1542 r.; kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP na Zatylu, poświęcony 
w 1949 r.; kościół filialny pw. Miłosierdzia Bożego na Górze, poświęcony w 1999 r.; 
Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, świątynia konsekrowana w 2008 r. W 1983 r. 
rozpoczęła się budowa nowego kościoła (Sanktuarium MBNP) i w dalszym ciągu 
trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Równocześnie 
w 1997 r. rozpoczęto prace przy budowie kościoła filialnego na Górze. Kościoły 
filialne wymagają stale nakładów finansowych, bardzo często coś się poprawia 
i modernizuje. W ostatnich latach remontowi poddano też kaplicę na cmentarzu 
parafialnym pw. Ukrzyżowanego Chrystusa oraz postawiono nowe ogrodzenie 
z trzech stron cmentarza i wykonano alejki na cmentarzu z płyt jumbo. Środki 
finansowe jakie pozostawały w dyspozycji parafii przeznaczane były w większości 
na w/w inwestycje, dlatego wkład własny parafii w konserwację zabytkowego 
kościoła był stosunkowo niewielki. Prowadzone prace konserwatorskie były bardzo 
kosztowne i gdyby nie dotacje zewnętrzne, remont zabytkowej świątyni nie byłby 
możliwy. 

(dowód: akta kontroli str. 109 - 129) 
Zarządca obiektu w kontrolowanym okresie nie występował do Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zwany dalej: „PWKZ”) o wgląd do 
dokumentacji zarządzanego przez niego Kościoła. Zarządca nie planował 
zagospodarowania Zabytku na cele użytkowe, inne niż związane z liturgią. 
PWKZ nie formułował dla Zarządcy zaleceń konserwatorskich, określających 
sposób korzystania z Zabytku, jego zabezpieczenia i sposobu wykonania prac 
konserwatorsko-remontowych. 
W latach objętych kontrolą PWKZ wydał 9 decyzji zezwalających na prace 
konserwatorskie przy Zabytku, tj. z dnia: 22 lipca 2014 r. pozwalającą na 
przeprowadzenie prac konserwatorskich w prezbiterium dawnego kościoła 
parafialnego w Domaradzu, 7 października 2014 r. zmieniającą decyzję z dnia 
27 stycznia 2012 r. pozwalającą na prace remontowe i konserwatorskie przy 
Kościele i wolnostojącej dzwonnicy, 25 lutego 2015 r. pozwalającą na 
przeprowadzenie kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich 
w prezbiterium Kościoła, 13 maja 2015 r. pozwalającą na prace remontowe 
i konserwatorskie przy Kościele oraz dzwonnicy, 19 sierpnia 2015 r. pozwalającą na 
prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele oraz dzwonnicy, 21 sierpnia 
2015 r. pozwalającą na przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich 
w prezbiterium Kościoła, 2 lutego 2016 r. pozwalającą na wykonanie prac 
w Kościele w zakresie remontu wewnętrznej elektrycznej kościoła, instalacji systemu 
sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, wykonania 
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oświetlenia zewnętrznego kościoła oraz instalacji oświetleniowej i instalacji 
sygnalizacji alarmu pożaru w dzwonnicy przykościelnej, 4 listopada 2016 r. 
pozwalającą na wykonanie montażu instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV, 
w Kościele i dzwonnicy, 8 listopada 2016 r. pozwalającą na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich i restauratorskich w Kościele. 
W latach 2014–2017 (I kwartał) w najbliższym otoczeniu Zabytku nie prowadzono 
budowy ani remontu innych obiektów wymagających pozwolenia, w trybie 
art. 36 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str. 136 – 156, 157 – 187, 274 - 275) 
W latach 2014 - 2016 na prace konserwatorskie przy Kościele wydano łącznie 
kwotę 569.869,09 zł, z czego w roku: 
- 2014 – za kwotę 269.535,48 zł, wykonano prace budowlano – konserwatorskie, 
polegające na remoncie konstrukcji dachu z wymianą poszycia blaszanego na gont, 
które zostały sfinansowana z dotacji od: MKiDN w kwocie 120.000,00 zł, PWKZ 
w kwocie 70.000 zł, Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000 zł, 
Gminy Domaradz w kwocie 40.000 zł, Powiatu Brzozowskiego w kwocie 8.000 zł. 
Kwota 11.535,48 zł stanowiła udział własny Parafii w zrealizowanym zadaniu. 
- 2015 – za kwotę 192.129,14 zł, wykonano remont elewacji Kościoła i poszycia 
dachowego kruchty głównej, kruchty bocznej i podłóg oraz remont dzwonnicy, które 
sfinansowano z dotacji od: MKiDN w kwocie 90.000,00 zł, PWKZ w kwocie 
30.000 zł, Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000 zł, Gminy 
Domaradz w kwocie 20.000 zł, Powiatu Brzozowskiego w kwocie 8.000 zł. Kwota 
24.129,14 zł stanowiła udział własny Parafii w zrealizowanym zadaniu. 
- 2016 – za kwotę 108.204,47 zł, wykonano remont wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej, które 
sfinansowano z dotacji od: PWKZ w kwocie 50.000 zł, Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł, Gminy Domaradz w kwocie 20.000 zł, Powiatu 
Brzozowskiego w kwocie 8.000 zł. Kwota 20.204,47 zł stanowiła udział własny 
Parafii w zrealizowanym zadaniu. 
W okresie objętym kontrolą PWKZ przeprowadził u zarządcy obiektu kontrole 
wykonania prac konserwatorskich w dniach: 14 maja 2014 r., 25 września 2014 r., 
2 października 2015 r. i 28 lipca 2016 r., w wyniku których nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 109 – 129, 157 - 272, 274 - 275) 
W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek, kiedy Parafia wystąpiła 
z wnioskami o dofinansowanie Kościoła, a wniosek został odrzucony. W dniu 
23 lutego 2016 r. MKiDN odrzuciło wniosek Parafii o dotację w kwocie 100.000 zł na 
prace budowlano konserwatorskie Kościoła, a przyczyną odrzucenia wniosku były 
niewystarczające środki finansowe pozostające w dyspozycji Ministra. 
W okresie objętym kontrolą nie wykonywano prac remontowych we własnym 
zakresie. Koszty utrzymania Kościoła w okresie objętym klatach 2014 - 2016 
wynosiły łącznie 2.629,72 zł, z czego za rok: 2014 – 946,32 zł, 2015 – 807,07 zł, 
2016 – 876,33 zł i dotyczyły one kosztów zużytej energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 273 -275) 
W dniu 3 listopada 2015 r. przedstawiciel Samorządu Województwa 
Podkarpackiego przeprowadził kontrolę wykorzystania przez Parafię środków 
w wysokości 20.000 zł8 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy Kościele. 
W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zarządzający każdorazowo 
przedkładał podmiotom udzielającym dotacje, po wykonaniu zadania, sprawozdanie 
z wykonania, dołączając m.in. kopię: protokołu odbiór końcowego, kosztorys 
powykonawczy, umowę z wykonawcą i fakturę z dołączonym wyciągiem bankowym. 

                                                      
8 Umowa Nr DO.II – 3032/9/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. 
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W latach 2014-2016 PWKZ nie kontrolował Zarządzającego w zakresie 
prawidłowości ochrony Zabytku w trybie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 185 – 187, 274 - 275) 

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 Kontroli9, wnosi o realizację obowiązków Zarządzającego 
przewidzianych Prawem budowlanym, a w szczególności w zakresie okresowych 
kontroli Kościoła. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

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 …………….. 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Mariusz Twardowski 

 główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

  

 

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