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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 Alina Walenia, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/92/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

[...]2,  

37 – 100 Łańcut 

                                                               (dowód: akta kontroli str. 2 – 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Zarządzająca zabytkiem skutecznie starała się o środki finansowe 

z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie obiektu będącego 
budynkiem mieszkalnym nie udostępnianym dla zwiedzających. Dotacje otrzymane 
od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz 
z Urzędu Miasta Łańcuta w łącznej kwocie 50 tys. zł wykorzystane zostały zgodnie z 
przeznaczeniem na:  
- remont podwalin ściany zrębowej oraz elewacji budynku mieszkalnego 
(wschodniej, północnej i zachodniej) i renowację detali wystroju architektonicznego, 
- remont solarki okiennej i drzwiowej, 
- remont werandy wraz ze schodami zewnętrznymi.  

Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie  77,6 tys. zł, w tym 50 tys. zł 
stanowiły środki dotacji, a 27,6 tys. zł pochodziło ze środków własnych 
zarządzającej.  

Stan zabytkowego budynku mieszkalnego po wykonaniu prac remontowo – 
konserwatorskich nie budził zastrzeżeń. Prace zostały wykonane zgodnie 
z wymogami konserwatorskimi, według projektu remontu sporządzonego w oparciu 
o wytyczne konserwatorskie i pozwolenie na prace budowlano-konserwatorskie 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, jeżeli ich skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie prywatności osoby fizycznej Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

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 pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

Ocena ogólna3 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Stan zabytku oraz warunki jego użytkowania  

Drewniany budynek mieszkalny położony przy ul. Paderewskiego 12/14 w Łańcucie, 
wpisany został z dniem 10.04.1976 r. do rejestru zabytków pod nr A-958, obecnie nr 
A-1064. Wizualnie stan budynku był dobry. Budynek oszalowany deskami z drewna 
modrzewiowego, barwionego na kolor brązu. Elewacja budynku (wschodnia – 
frontowa, północna i zachodnia) po wykonanych pracach remontowo-
konserwatorskich. Dokonana została rewaloryzacja drewnianych detali ozdobnych 
stanowiących wystrój architektoniczny elewacji. Stolarka okienna i drzwiowa 
w dobrym stanie, po remoncie. Wykonane zostały także prace remontowe werandy 
oraz schodów zewnętrznych. Dach dwuspadowy pokryty był blachą i orynnowany 
z instalacją odgromową. Na posesji zlokalizowany był hydrant.  

W budynku brak było zabezpieczenia przeciwpożarowego. Na obiekcie nie było 
znaku informującego, że obiekt ten podlega ochronie.  

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 4, 5 – 20) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków uszkodzenia zabytku. Nie 
odnotowano aktów wandalizmu oraz nie informowano Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wystąpieniu takich zdarzeń 

W okresie objętym kontrolą obiekt zabytkowy nie był przedmiotem kontroli ze strony 
Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. 
Obiekt był kontrolowany po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich przez 
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu oraz Urzędu 
Miasta Łańcuta.  

W okresie objętym kontrolą, zabytek nie był udostępniany do zwiedzania oraz nie 
był promowany m.in. w Internecie, folderach i ulotkach reklamowych. Obiekt to 
własność prywatna, wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 

Współpraca z Urzędem Miasta w Łańcucie dotyczyła promocji zabytku i jego historii. 
W zdecydowanej większości ograniczona była do finansowania prac remontowo-
konserwatorskich przy zabytku.  

                                                            (dowód: akta kontroli str. 140) 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytku  

Gmina Łańcut posiadała opracowany w 2016 r. program opieki nad zabytkami. 
W programie tym, w wykazie zabytków ujęto przedmiotowy obiekt lecz 
w pozostałych zapisach programu nie było do niego odniesienia. Współpraca 
z Urzędem Miasta dotyczyła jedynie rozliczeń finansowych związanych z pracami 
budowlano-konserwatorskimi. 

W latach 2015 - 2016 realizowane były dwa  zadania. W 2015 r. zadanie  pod nazwą 
Prace remontowo – konserwatorskie elewacji wschodniej (frontowej), stolarki 
okiennej, stolarki drzwiowej, werandy oraz schodów zewnętrznych drewnianego 
budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 12/14 w Łańcucie, a w 2016 r. 
zadanie nazwane Remont i renowacja elewacji zachodniej i północnej wraz ze 
stolarką okienną i drzwiową dworku modrzewiowego przy ul. Paderewskiego 12 
w Łańcucie. Zadania te realizowane były na podstawie projektu remontu, 
sporządzonego w oparciu o wytyczne konserwatorskie oraz pozwolenie 
konserwatorskie, uzyskane w 2014 r. z terminem ważności do końca 2016 r., przez 
zarządzającą oraz zarządcę drugiej części budynku przy ul. Paderewskiego 14. 

Zakres robót konserwatorskich obejmował:  

Opis stanu 
faktycznego 
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- w 2015 r. prace remontowo-konserwatorskie elewacji wschodniej (frontowej), 
stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, schodów zewnętrznych, zdobień okiennych 
i stolarki drzwiowej wraz z werandą, 

- w 2016 r. remont i renowacje elewacji północnej i zachodniej, wraz ze stolarką 
okienną i drzwiową, remont podwalin ściany zrębowej elewacji północnej 
i zachodniej  

Koszty dofinansowania całości prac do realizacji w latach 2015 – 2016 (budynek 
ul. Paderewskiego 12/14) ustalone zostały w wysokości 120.105,24 zł (na podstawie 
zweryfikowanego kosztorysu ofertowego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków).  

Zakres prac remontowo–konserwatorskich zaplanowanych do wykonania w 2015 r. 
(wg kosztorysu ofertowego) ustalony został w kwocie 85.091,79 zł, w tym koszty 
prac dla Zarządzającej wynosiły 42.545,90 zł (50%). Powyższy zakres wykonanych 
zadań sfinansowano z dotacji z budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 15.000 zł, 
z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 
14.998,48 zł oraz ze środków własnych  Zarządzającej w kwocie 12.547,42 zł.  

W 2015 r. zakres robót realizowany na podstawie umowy zawartej z Podkarpackim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu został ustalony w kwocie 
30.000 zł (35,26% kosztów wykonania zadania wg kosztorysu ofertowego). 
Zarządzająca realizowała 50% zakresu robót i wykorzystała dotację w kwocie 
14.998,48 zł.  

Zakres wykonanych robót był zgodny z dokumentacją projektową i odebrany 
protokołem odbioru końcowego robót sporządzonym przez pracowników 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.  

W 2015 r., z budżetu Miasta Łańcuta kwota dofinansowania zadania wynosiła 
30.000 zł (umowa z dnia 10.04.2015 r.), z czego dla Zarządzającej 15.000 zł. 
W dniu 5.10.2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Łańcuta dokonali kontroli realizacji 
zleconego zadania, sporządzając protokół potwierdzający wykonanie prac zgodnie 
z zawartą umową bez uwag.   

(dowód: akta kontroli str. 21 – 76, 77 - 90) 

Zakres prac remontowo–konserwatorskich zaplanowanych do wykonania w 2016 r. 
(wg kosztorysu ofertowego) ustalony został w kwocie 35.013,45 zł. Wydatki te 
sfinansowane zostały z dotacji z budżetu Miasta Łańcuta w wysokości 10.000 zł i z 
dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł 
oraz ze środków własnych Zarządzającej, w kwocie 15.013,45 zł.  

W 2016 r. zadanie realizowane było jedynie przez Zarządzającą (budynek 
mieszkalny ul. Paderewskiego 12). Dofinansowanie całości prac do realizacji w 2016 
r. wynosiło 35.013,45 zł (na podstawie zweryfikowanego kosztorysu ofertowego 
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).  

Zadanie sfinansowane zostało w 2016 r. z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł. Zakres wykonanych prac remontowo–
konserwatorskich był zgodny z dokumentacją projektową i umową zawartą 
z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i odebrany protokołem 
odbioru końcowego robót, sporządzonym przez pracowników Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. 

Z budżetu Miasta Łańcuta kwota dofinansowania wynosiła 10.000 zł (umowa z dnia 
10.05.2016 r.). Potwierdzenie wykonanych robót dokonane zostało przez 
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pracowników Urzędu Miasta Łańcuta w dniu 28.07.2016 r. Na tę okoliczność została  
spisana notatka służbowa bez uwag.  

                                                        (dowód: akta kontroli str. 77 – 139) 
 

W okresie objętym kontrolą Zarządzająca nie otrzymała odmowy dofinansowania 
robót konserwatorskich. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 
dokonywał kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytku i opieki nad nim, w trybie art.38 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4.  

                                                         (dowód: akta kontroli str. 141) 

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 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. 

 

Trzebownisko, dnia………………… lipca  2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Alina Walenia 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  

 
 

 

 
 

  

 

 

                                                      
4 Dz.U z 2004 r., poz. 1446 ze zm.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


