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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/095 - Realizacja wojewódzkich programów strategicznych „Bieszczady”  
i „Błękitny San”1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Alina Walenia – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LRZ/61/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, 37-100 Nowa Sarzyna, zwany 
dalej Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Rychel, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, zajmujący stanowisko od 
8 lutego 2016 r. Poprzednio w okresie od 2010 r. stanowisko to zajmował Pan Jerzy 
Paul.  

 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna (dalej 
Gmina) podejmowała działania wpisujące się priorytety Programu Strategicznego 
Błękitny San (zwanego dalej PSBS). Gmina realizowała zadania wynikające 
z obowiązków określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców, tj. bezpośrednio nawiązujące do celu operacyjnego określonego 
w priorytetach i działaniach PSBS.  
 Zgodnie z założeniami PSBS jego celem głównym był wzrost poziomu 
i poprawa warunków życia mieszkańców gmin uczestniczących w tym programie. 
Cel ten wpisywał się bezpośrednio w założenia obowiązujących w Gminie 
dokumentów strategicznych w oparciu, o które prowadzona była polityka rozwoju. 
Realizowane przez Gminę projekty i zadania, wpisujące się w priorytety PSBS, 
stanowiły realizację obowiązku wykonywania zadań na rzecz poprawy poziomu 
i warunków życia mieszkańców wspólnoty samorządowej, który wynikał 
z Konstytucji RP3 oraz z ustawy o samorządzie gminnym4.  

Po przyjęciu PSBS przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w związku 
z przyjętymi w tym programie rozwiązaniami, w tym systemem wdrażania, Gmina 
nie zawierała żadnych porozumień czy umów na jego realizację, w których 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą lata 2015 – 2018 (do dnia zakończenia kontroli). Badaniami kontrolnymi mogły być objęte również 
działania i zdarzenia zaistniałe wcześniej jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia objęte kontrolą, albo wówczas 
wystąpiły ich skutki. 
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.  
3Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 
4 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2018, poz.994 ze zm.). 
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określono by zadania do wykonania dla Gminy z wyznaczeniem ram czasowych, 
środków finansowych i źródeł ich pochodzenia. Gmina nie otrzymywała od Zarządu 
Województwa Podkarpackiego szczegółowych założeń, co do jej wkładu 
w realizację tego programu w aspekcie rzeczowym, finansowym i  czasowym, jak 
również wskaźników bazowych i docelowych oraz jednoznacznych kryteriów 
kwalifikowania przedsięwzięć wdrażających PSBS. Uniemożliwiło to zarówno 
skuteczne monitorowanie, jak i jednoznaczną ocenę wpływu kontrolowanej 
działalności na osiągnięcie celu głównego PSBS. W takiej sytuacji trudno 
rozgraniczyć, które zadania, projekty i przedsięwzięcia podejmowane przez Gminę 
stanowiły realizację tego programu. W tej sytuacji PSBS, w ramach którego nie było 
oferowane dodatkowe wsparcie finansowe, praktycznie pozostał niezauważalny 
w Gminie. Dlatego też wystąpił problem wyodrębnienia zdań, które można było 
zakwalifikować do PSBS. Udzielonym Gminie wsparciem była przyznana przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego dodatkowa punktacja w ocenie 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu wdrażanego przez Gminę 
w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW 2014 – 
2020). Projekt ten dotyczył budowy 16,110 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy i zaplanowany został do realizacji na lata 2017 – 2019.    

 W kontroli ustalono, że w zakresie wdrażania PSBS nie występowała 
współpraca Gminy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, ani też 
z sąsiednimi Gminami. Jedynym obowiązkiem Gminy wynikającym z uczestnictwa 
w PSBS było sporządzanie raportów, tj. rocznego za 2016 r. i półrocznych za 2017 
r. z osiągniętych wskaźników PSBS. Brak szczegółowych wytycznych w tym 
zakresie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego umożliwiał 
przedstawianie danych dotyczących zrealizowanych zadań w dowolny sposób. 

 Prezentując w raportach dane, Gmina podała informacje, które nie były 
spójne z dokumentacją Urzędu. Dotyczyło to w szczególności długości dróg 
objętych przebudową, wskaźnika odnośnie mieszkańców Gminy objętych 
kanalizacją oraz wskaźnika dotyczącego dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych 
wychowywaniem przedszkolnym.  

NIK pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie realizacji zadań 
ustawowych na rzecz wspólnoty samorządowej wpisujących się w założenia PSBS.  
Podkreślić należy dużą aktywność Władz Gminy w zakresie pozyskiwania środków 
z budżetu UE, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) oraz PROW, 
a także środków dotacji celowych z budżetu państwa, budżetu Samorządu 
Województwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Środki te wraz z zasobami własnymi budżetu 
Gminy miały istotny wpływ na zakres wykonywanych zadań własnych Gminy. 

Na podkreślenie zasługuje współpraca Gminy z organizacjami 
pozarządowymi i wsparcie organizacyjne oraz finansowe ich działalności mającej 
wpływ na wykonywanie zadań istotnych dla wspólnoty samorządowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podstawy przystąpienia Gminy do wdrażania PSBS  

Deklaracją z dnia 4.04.2013 r. Gmina potwierdziła uczestnictwo w PSBS 
stanowiącym część zintegrowanego programu rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Deklaracja określała osobę wyznaczoną do 
współpracy z koordynatorem PSBS oraz współudział finansowy Gminy w kwocie 
1.000 zł w kosztach opracowania PSBS.  

W Urzędzie poza ww. deklaracją znajdowały się następujące dokumenty 
związane z PSBS:  

- porozumienie z dnia 21 maja 2013 r. dotyczące współpracy w zakresie 
opracowania PSBS zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, 
a przedstawicielami 48 gmin z terenu województwa podkarpackiego, 

- umowa o dzieło z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania PSBS, 

- Program strategiczny „Błękitny San” stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 201/4059/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia tekstu jednolitego Programu Strategicznego ”Błękitny San”.  

W latach 2015 – 2018 Gmina nie podpisywała porozumień, ani też umów 
związanych z realizacją PSBS. Gmina nie otrzymywała od Zarządu Województwa 
Podkarpackiego szczegółowych założeń, co do jej wkładu w realizację tego 
programu w aspekcie rzeczowym, finansowym i  czasowym, jak również 
wskaźników bazowych i docelowych oraz jednoznacznych kryteriów kwalifikowania 
przedsięwzięć wdrażających PSBS. 

W dokumentach strategicznych Gminy związanych z polityką rozwoju nie 
wskazywano zadań bezpośrednio nawiązujących do priorytetów i działań PSBS 
planowanych do realizacji, ani też źródeł ich finansowania. W dokumentach tych nie 
było bezpośredniego odniesienia do PSBS. Aktualnie w Urzędzie nie została 
wyznaczona osoba, której powierzone zostałyby zadania związane z wdrażaniem 
PSBS.  

                                      (dowód: akta kontroli str. 3 – 27, 28) 

W kontrolowanym okresie Gmina realizowała 1 projekt pn. „budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowa Sarzyna5 ” w ramach działania 
„Gospodarka wodnościekowa” PROW 2014 – 2020, związany z PSBS priorytetem 
4 Środowisko i energetyka, działaniem 4.3. Zapobieganie, przeciwdziałanie 
i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych przez człowieka. Projekt ten 
zaplanowany zostały do realizacji na lata 2017 – 2019.  Wniosek o dofinansowanie 
tego projektu został objęty preferencjami terytorialnymi, czyli dodatkowymi 
8 punktami w ocenie merytorycznej, w związku z tym, że realizowany jest na terenie 
Gminy objętej PSBS. Wskaźnik produktu projektu to: budowa systemu kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych (16,110 km). Wartość zadania wynosiła 
4.158.153,03 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.985.449 zł. Wg stanu na 
30.04.2018 r. wydatkowanych zostało 12.277,41 zł, co stanowiło 0,29% 
planowanych środków w ramach budżetu projektu. Wartość zadania realizowanego 

                                                           
5 Projekt realizowany był przez Gminę na podstawie umowy z 28 września 2017 r. nr 00016-65150-UM0900036/17 zawartej  
z Samorządem Województwa Podkarpackiego  

Opis stanu 
faktycznego 
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przez Gminę w ramach PSBS stanowiła 11% wydatków Gminy na realizację zadań 
wpisujących się w priorytety PSBS.  

W latach 2015 – 2018 (do 30 kwietnia 2018 r.) Gmina zrealizowała lub jest 
w trakcie realizacji 27 zadań wpisujących się w priorytety i działania PSBS na łączną 
kwotę 37.888.959,25 zł. Zadania te współfinansowane zostały ze środków RPO WP 
2014 – 2020 (12.126.169,60 zł), PROW 2014 – 2020 (5.862.520,99 zł), z dotacji 
z budżetu państwa, dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego 
(4.204.293,82 zł), ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW (118.798,73 zł) oraz ze 
środków własnych Gminy w kwocie 15.577.176,11 zł. Środki te przeznaczone 
zostały m.in. na budowę infrastruktury technicznej, przebudowę dróg gminnych, 
usuwanie wyrobów zawierających azbest, doposażenie Powiatowej Komedy Policji, 
wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprawę infrastruktury 
turystycznej i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz utworzenie 
lokalu socjalnego. 

                                                                         (dowód: akta kontroli str.29, 30 - 38) 

2. Strategia rozwoju oraz inne dokumenty programowe określające cele, 
kierunki, działania i zadania związane z rozwojem Gminy dotyczące realizacji 
PSBS 

Gmina posiada opracowaną Strategię Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2025 
(zwaną Strategią) przyjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2016 r.6 
Określone cele i zadania w tym dokumencie były spójne z priorytetami i celami 
dokumentów szczebla unijnego, krajowego i wojewódzkiego, tj. ze Strategią Europa 
2020, Umową Partnerstwa, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 
i Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego – Podkarpackie 20207.  
Celem głównym rozwojowym określonym w Strategii jest poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno – 
gospodarczego Gminy.  

W Strategii określono trzy cele szczegółowe, nawiązujące bezpośrednio do 
priorytetów i działań PSBS, tj.: 
- powstawanie nowych miejsc pracy: aktywizacja gospodarcza obszarów lub osób 
mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nawiązujący do priorytetu 
1 Innowacyjna przedsiębiorczość, działania 1.1 Przygotowanie i promocja terenów 
inwestycyjnych, działania 1.2 Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu 
i warunków życia ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz z ich 
powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem, 
- rozwój infrastruktury technicznej: rozwój i modernizacja sieci drogowej, 
nawiązujący do priorytetu 2 Turystyka, działania 2.3. Skoordynowany rozwój 
zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej, 
działania 2.4 Rewitalizacja, ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego, 
- wzbogacenie oferty lokalnej: poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacji, 
promocji turystycznej rezerwatu azalii pontyjskiej, nawiązujący do priorytetu 
2 Turystyka i priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, działań od 3.1 do 3.4 – 
dotyczących szerokiej oferty edukacyjnej, dostępności usług społecznych i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 

                                                           
6 Uchwała z dnia 1 lutego 2016 r. Nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2025”.  
7 Dokument przyjęty uchwałą Nr XXXVII/697/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie. 
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W Strategii, ani też w innych pozostałych dokumentach strategicznych 
Gminy nie zamieszczano zapisów bezpośrednio nawiązujących do priorytetów 
i działań określonych w PSBS. Zadania w zakresie wdrażania Strategii zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie jej przyjęcia powierzone zostały Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. W dokumencie tym nie określono czasookresu monitorowania 
mierników i wskaźników służących realizacji celów Strategii. Przewidziano natomiast 
przeprowadzenie, co najmniej 2 krotnych badań wśród mieszkańców i interesariuszy 
zainteresowanych rozwojem Gminy w zakresie oceny jakości usług publicznych 
i jakości życia, tj. w połowie i na koniec okresu obowiązywania Strategii. W Strategii 
określono wykaz mierników i wskaźników (ilościowy i opisowy) służących do 
monitorowania stopnia realizacji Strategii, który był spójny z wskaźnikami produktu 
i rezultatu w układzie priorytetów i działań PSBS.  

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 39 – 51)          

Inne dokumenty strategiczne, w których określone zostały priorytety rozwojowe 
Gminy nawiązujące do założeń PSBS to: 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta i gminy Nowa Sarzyna 
na lata 2016 – 20238 oraz poprzednio obowiązująca w latach 2009 – 20159, 
nawiązująca do priorytetu 2 Kapitał ludzki i społeczny, działań 3.1.- 3.4.   
- Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2010 – 
201910 oraz załącznik stanowiący Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na lata 2014 – 
202111, nawiązujący do priorytetu 4 Środowisko i energetyka, działania 4.3.  
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sarzyna do 2020 (dokument 
zaktualizowany w 2017r.)12 wpisujący się w priorytet 4 Środowisko i energetyka, 
działania 4.1.do 4.4.  
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nowa Sarzyna na lata 2017 – 
202013 oraz poprzednio obowiązujący na lata 2013 - 201614, wpisujący się 
w priorytet 2 Turystyka, działanie 2.4, 
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016 - 202315, 
wpisujący się w priorytet 2 Turystyka, działanie 2.4.  

                                                                              (dowód: akta kontroli str.52 - 209)  

Ustalono, że Gmina posiadała Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 r16. Do czasu 
zakończenia niniejszej kontroli, Gmina nie dokonała aktualizacji przedmiotowego 
Programu17. Obowiązek sporządzenia Programu i jego uchwalenia wynikał 
z przepisu art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska18. W wyjaśnieniach złożonych w tej sprawie Burmistrz Miasta 
i Gminy podał, że Gmina jest w trakcie opracowywania koncepcji i założeń do 
Programu Ochrony Środowiska. W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowane zostały 
środki na ten cel.  

                                                                   (dowód: akta kontroli str.210 - 227) 
                                                           
8 Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Nr XXXIX/215/2016 z 28 grudnia 2016 r.  
9 Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Nr XXXIX/215/2008 z dnia 30 grudnia 008 r.  
10 Uchwała Nr L.XIII/408/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r.  
11 Uchwała Nr L.XIII/408/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r.  
12 Uchwała Nr XL.IV/256/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca .2017 r.  
13 Uchwala Nr LI/290/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 sierpnia.2017 r.  
14 Uchwała Nr LI/290/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 sierpnia 2017 r.  
15 Uchwała Nr XLVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 8 czerwca 2017 r.  
16 Uchwala nr L.XIII/408/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z 28 czerwca 2010 r.  
17Końca maja 2018 r.  
18 Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. .  
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3. Analiza i podsumowanie efektów związanych z realizacją przez Gminę zadań 
ujętych w gminnych dokumentach strategicznych, związanych z PSBS 

Ustalono, że w okresie obowiązywania PSBS do czasu zakończenia 
niniejszej kontroli nie dokonywano podsumowań, ani też nie sporządzano raportów 
z realizacji zadań PSBS, przyjętych w cyt. powyżej dokumentach strategicznych. 
W okresie za 2016 r. oraz za I i II półrocze 2017 r. sporządzany był formularz 
z osiągniętych przez Gminę wskaźników produktu i rezultatu w układzie priorytetów 
PSBS.  
Zgodnie z założeniami obowiązujących dokumentów strategicznych Gminy 
w zakresie monitoringu ich wdrażania sporządzane były następujące sprawozdania 
i raporty: 
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
za monitoring i ewaluację odpowiedzialność ponosi Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowej Sarzynie, 
- Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2025, roczne 
sprawozdania Burmistrza z działalności Gminy, w tym z wykonania zadań 
budżetowych,  
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nowa Sarzyna na lata 2017 – 
2020,  sprawozdania z realizacji tego programu za lata 2013 – 2016, 2017, 
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sarzyna do 2020, roczne raporty 
z tego Planu i raport wdrożeniowy sporządzany co 2 lata.   

Ustalono, że wyniki monitoringu programów strategicznych obowiązujących 
w Gminie sporządzane były przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu. 
Informacje o realizacji programów strategicznych były prezentowane Radzie 
Miejskiej w formie okresowych sprawozdań. W corocznych sprawozdaniach 
Burmistrza z działalności Gminy, w tym z wykonania zadań budżetowych za lata 
2015 – 2017 wyszczególnione zostały zadania wpisujące się w priorytety PSBS.  

W kontrolowanym okresie problematyka dotycząca wdrażania PSBS 
w Gminie nie była przedmiotem obrad Rady Miejskiej, ani też poszczególnych 
Komisji Rady.  
                                                            (dowód: akta kontroli str.228 – 243, 458 - 525) 

4. Zasady planowania przestrzennego Gminy powiązane z realizacją zadań 
w ramach PSBS  

W zakresie planowania przestrzennego na terenie Gminy obowiązywało 15 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) przyjętych 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z lat 2009 – 2014. 
Powierzchnia objęta MPZP wynosiła 3.809,97 ha, co stanowiło 26,51% ogólnej 
powierzchni Gminy. W okresie wdrażania PSBS w Gminie nie uchwalano MPZP.  

W 5 z 15 obowiązujących MPZP oprócz zapisów dotyczących 
przeznaczenia terenów w planach i określenia zasad ich zagospodarowania, 
wskazane zostały tereny przeznaczone pod inwestycje, a także obszary związane 
z modernizacją, rozbudową i budową infrastruktury technicznej mającej na celu 
poprawę warunków życia mieszkańców. Zapisy te powiązane były z założeniami 
PSBS (Priorytet 1, działanie 1.1 i 1.2.) 

Gmina posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (SUiKZP), przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 
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listopada 2000 r.19 wraz z kolejnymi zmianami. SUiKZP definiuje 5 głównych 
rozwojowych celów strategicznych, tj.; 

-  tworzenie warunków koniecznych do pobudzania wzrostu gospodarczego, przy 
utrzymaniu i umocnieniu przemysłowych funkcji miasta oraz rolniczo – 
produkcyjnego charakteru gminy oraz rozwoju handlu i usług, 

- rozszerzenie możliwości zatrudnienia, rozwój i poprawa usług publicznych 
i ożywienie budownictwa mieszkaniowego służących poprawie warunków życia 
ludności, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzmocnienie ochrony zasobów 
przyrodniczych, inwestycje proekologiczne (w tym w infrastrukturę techniczną), 
edukację i rozbudzanie świadomości ekologicznej, 

- utrzymanie ciągłości kulturowej, poprzez zachowanie duchowego i materialnego 
dziedzictwa kulturowego, 

- rozwój komunikacji i infrastruktury technicznej, rozbudowa systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej, w szczególności komunikacji lokalnej, kanalizacji, 
oczyszczalni ścieków.  

Określone w SUiKZP cele strategiczne Gminy były spójne z priorytetami 
PSBS. W okresie objętym kontrolą wprowadzono 2 zmiany w SUiKZP, tj. w 2015 r.20 
i w 2018 r.21. W SUiKZP w zakresie objętym zmianami dokonano następujących 
zapisów związanych z zadaniami służącymi realizacji PSBS. W przypadku obu 
zmian w terenach lasów (ZŁ) dopuszczono realizację urządzeń turystycznych 
(działanie 2.1. rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze 
zintegrowaną promocją), a w uwarunkowaniach podano informację o występowaniu 
w terenach objętych zmianami stanowisk archeologicznych, które zostały wpisane 
do gminnej ewidencji zabytków (działanie 2.4. rewitalizacja, ochrona oraz promocja 
obiektów dziedzictwa kulturowego). W przypadku zmiany z 2018 r. w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w tym handlu 
(MN/U) oraz terenach cmentarzy (ZC) dopuszczono lokalizację urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 100 kW (działanie 4.4. rozwój odnawialnych źródeł energii).  

                                 (dowód: akta kontroli str.244 – 254, 255 – 257,258 – 276, 277) 
 
5. Realizacja przez Gminę projektów związanych z wdrażaniem PSBS 
finansowanych ze środków RPO WP 2014 – 2020 oraz PROW 2014 – 2020  
 

W latach 2015 – 2018 w ramach RPO WP 2014 – 2020 Gmina złożyła do 
Samorządu Województwa Podkarpackiego 6 wniosków o dofinansowanie projektów 
na łączną kwotę wynoszącą 18.768.771,90 zł, z czego 3 zostały wybrane do 
dofinansowania na kwotę – 11.963.316,60 zł. Dwa wnioski nie otrzymały 
dofinansowania ze względu na brak środków (na kwotę 5.305.455,29 zł), 
a 1 wniosek (na kwotę 1.500.000 zł) został wycofany przez Gminę w trakcie oceny 
ze względu na niekompletną dokumentację projektową. Wniosek ten dotyczył: 
montażu paneli fotowoltaicznych na budynku MOSIR w Nowej Sarzynie (1.500.000 
zł). Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania dotyczyły projektu pn. poszerzenie 
oferty kulturalno – turystycznej Gminy Nowa Sarzyna poprzez modernizację bazy 
wraz z zagospodarowaniem i zakupem wyposażenia (2.217.209,97 zł) oraz 
                                                           
19 Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Nr XXIX/274/2000 z dnia 29 stycznia 2000 r. 
20 Uchwała nr IX/32/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r.  
21 Uchwała Nr LIX/366/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2018 r.  
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przebudowy drogi gminnej nr 107 758R stacja kolejowa Łętownia – Łętownia wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 104 702 R w miejscowości Łętownia 
(wnioskowana kwota dofinasowania 3.088.245,32 zł).  
Wybrane do dofinansowania 3 projekty w ramach RPO WP 2014 – 2020 dotyczyły: 
- rozbudowy Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny22 (Oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna, poddziałanie 6.4.1. przedszkola). Realizacja zaplanowana została na 
lata 2015 – 2018. Celem projektu była poprawa warunków kształcenia poprzez 
rozbudowę oddziału przedszkolnego. Cel ten wpisywał się w z założenia priorytetu 
3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 3.1. Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na 
wszystkich poziomach kształcenia.  
Przyjęte w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu były zgodne ze wskaźnikami 
określonymi w PSBS. Zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik 
produktu projektu: liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej (1), 
wskaźnik rezultatu: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (90). Spójny wskaźnik PSBS to: 
liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu 
oświaty. Wartość zadania wynosiła 2.945.133,40 zł, dofinansowanie ze środków UE 
– 973.109,34 zł, wkład własny Gminy – 1.972.024,06 zł (33% dofinansowanie ze 
środków UE do wartości zadania – kosztów całkowitych). Wg stanu 30 kwietnia 
2018 r. wydatkowano 100% środków. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2018 
r. (końcowy wniosek o płatność), 
- budowa sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum w Woli Zarczyckiej23 
(Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna, poddziałanie 6.4.3. szkolnictwo ogólne). Realizacja projektu 
zaplanowana została na lata 2015 – 2018. Celem projektu była poprawa warunków 
kształcenia poprzez budowę sali gimnastycznej. Cel ten wpisywał się w założenia 
PSBS priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, działania 3.1. Zróżnicowanie oferty 
edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Przyjęte w projekcie wskaźniki 
produktu i rezultatu były zgodne ze wskaźnikami określonymi w PSBS. 
Zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik produktu projektu to: liczba 
wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej (1), wskaźnik rezultatu: liczba 
miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej (130). Wskaźnik PSBS to liczba wspartych obiektów 
infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty. Wartość zadania 
wynosiła 1.674.019,39 zł, dofinansowanie ze środków UE – 760.893,98 zł, wkład 
własny Gminy – 913.125,41 zł (45,45% poziom dofinansowania ze środków UE do 
wartości zadania – kosztów całkowitych). Wg stanu 30.04.2018 r. wydatkowano 
100% środków. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2018 r. (końcowy wniosek 
o płatność), 
- montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie gminy Nowa Sarzyna24 (Os priorytetowa III Czyta energia, 
działanie 3.1. Rozwój OZE). Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2016 – 
2019. Celem projektu było zmniejszenie emisji CO. Cel ten wpisywał się w założenia 
PSBS priorytetu 4 Środowisko i energetyka, działanie 4.4.Rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Przyjęte w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu nie znalazły 
odniesienia do wskaźników produktu i rezultatu ustalonych w PSBS. Wskaźnik 
                                                           
22 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 9 sierpnia 2016 r. nr RPPK.06.04.01-18-0006/16-00 zawarta przez Gminę 
z Samorządem Województwa Podkarpackiego wraz aneksami z dnia 9 sierpnia 2016 r. i z 29.12.2016 r.  
23 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 9 sierpnia 2016 r. Nr RPPK.0604.03-18-0012/16-00 zawarta przez Gminę 
z Samorządem Województwa Podkarpackiego.  
24 Umowa o dofinansowanie projektu zawarta 31 października 2017 r. nr RPPK.03.01.00-18-0010/17-00 zawarta przez Gminę 
z Samorządem Województwa Podkarpackiego.  
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produktu projektu to: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE (710 sztuk), liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE (255 sztuk). Wskaźniki rezultatu to: produkcja energii cieplnej 
z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (3414,87 MWht/rok) 
szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (1682,14 ton ekwiwalentu CO2), 
produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE (828,26 MWht/rok). Osiągnięcie wskaźników ustalono po zakończeniu 
realizacji projektu (2019 r.).  

W PSBS w priorytecie 4 Środowisko i energetyka nie określono wskaźnika 
spójnego ze wskaźnikami produktu określonymi dla projektu, tj. liczbą 
dofinansowanych instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 
domowych.  

Wartość zadania wynosiła 12.790.019,63 zł, dofinansowanie ze środków UE 
– 9.992.231,79 zł, wkład własny Gminy – 2.797.787,84 zł (84,99 % poziom 
dofinansowania ze środków UE do wartości zadania – kosztów całkowitych).  
Wg stanu 30.04.2018 r. wydatkowano 8.000 zł (0,06% planowanych środków).  

W analizowanym okresie w ramach PROW 2014 – 2020 złożonych zostało 
przez Gminę 4 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania 
wynoszącą 5.698.828 zł, z czego wszystkie 4 zostały wybrane do dofinansowania 
i pozostawały w trakcie realizacji. Projekty wdrażane w ramach PROW 2014 - 2020 
obejmowały następujące zadania: 
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna25 (działanie 
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie: Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii). 
Realizacja projektu obejmowała lata 2015 – 2017. Celem projektu była poprawa 
bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę 6 dróg o łącznej długości 4,1 km. Cel 
ten wpisywał się w założenia PSBS, priorytetu 2 Turystyka, działanie 2.3.  
Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania 
infrastruktury turystycznej. Przyjęte w projekcie wskaźniki produktu były zgodne ze 
wskaźnikami określonymi dla poszczególnych priorytetów w PSBS. Wskaźnik 
produktu projektu to: liczba przebudowanych dróg gminnych publicznych (4,1 km, 
dróg gminnych). Wskaźnik produktu PSBS to całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg. Wartość zadania wynosiła 1.901.878,71zł, 
dofinansowanie ze środków UE – 1.209.176 zł, wkład własny Gminy – 692.702,71 zł 
(63,33 % poziom dofinansowania ze środków UE kosztów kwalifikowalnych). Wg 
stanu 30.04.2018 r. wydatkowano 1.901.878,71 zł (100% planowanych środków).  
- przebudowa odcinków dróg gminnych publicznych nr 104707 R, 104 711 R 
w Sarzynie oraz odcinka drogi Nr 104 825 R w Jelnej26 (działanie: Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii). Realizacja projektu 
to lata 2015 – 2018. Celem projektu była przebudowa 3 odcinków dróg o łącznej 
długości 5.290 mb, przy których zlokalizowane zostały obiekty turystyczne. Cel ten 
wpisywał się w założenia PSBS, priorytetu 2 Turystyka, działanie 2.3. 
Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania 
infrastruktury turystycznej. Przyjęte w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu były 
zgodne ze wskaźnikami określonymi w PSBS. Wskaźnik produktu projektu: liczba 

                                                           
25 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr 00122-65151-UM0900196/16 zwarta przez Gminę 
z Samorządem Województwa wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 maja 2017 r.  
26 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28 czerwca 2016 r. nr 00038-65151-UM0900195/16 zawarta z Samorządem 
Województwa  
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przebudowanych dróg gminnych publicznych (5,29 km, wszystkie gminne).Wskaźnik 
produktu PSBS to całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg.  
Wartość zadania wynosiła 2.361.118,35 zł, dofinansowanie ze środków UE –
1502.379 zł, wkład własny Gminy – 858.739,35zł (63,33 % poziom dofinansowania 
ze środków UE - kosztów kwalifikowalnych). Wg stanu 30 kwietnia 2018 r. 
wydatkowano 42.330 zł (1,79 % planowanych środków).  
 
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna27 (działanie: 
Gospodarka wodnościekowa poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury 
w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii). Celem było 
wybudowanie 16,11  km sieci kanalizacji sanitarnej w Jelnej. Cel ten wpisywał się 
w założenia PSBS, priorytetu 4 Środowisko i energetyka, działania 4.3. 
Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych 
przez człowieka.  
Przyjęte w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu były zgodne ze wskaźnikami 
określonymi w PSBS. Wskaźnik produktu projektu to: budowa systemu kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych (16,110 km). Wskaźnik produktu PSBS to 
odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Informacje dotyczące 
realizacji tego zadania przedstawione zostały w pkt 1 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  
- przebudowa i rozbudowa stałego placu targowego w Nowej Sarzynie przy ul. 
Azalii pontyjskiej28 (działanie: inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, poddziałanie: wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury). Celem 
projektu była poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez przebudowę 
targowiska wraz z budową dróg komunikacyjnych i parkingami.  Cel ten wpisywał się 
w założenia PSBS, priorytetu 1 Innowacyjna przedsiębiorczość, działania 1.4.  –
Poprawa poziomu produktywności rolnictwa i rzemiosła. Przyjęte w projekcie 
wskaźniki produktu i rezultatu były zgodne ze wskaźnikami określonymi w PSBS. 
Wskaźnik produktu Projektu to: liczba przebudowanych targowisk (1), obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (1). Wskaźnik 
produktu PSBS to powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży 
bezpośredniej produktów lokalnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2017 – 2020. 
Wartość zadania wynosiła 1.932.822 zł, dofinansowanie ze środków UE – 
999.881zł, wkład własny Gminy – 932.941 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych). 
Wg stanu 30 kwietnia 2018 r. nie ponoszono wydatków.   
 
W związku z realizacją powyższych 7 projektów w ramach RPO WP i PROW 
współfinansowanych ze środków UE wpisujących się w założenia PSBS 
w poszczególnych latach poniesione wydatki oraz ich udział w strukturze wydatków 
ogółem Gminy przedstawiały się następująco: 
- w 2015 r. kwota wydatków wynosiła 165.942,65 zł, co stanowiło 0,26% 
(64.081.431,49 zł), 
- w 2016 r. kwota wydatków wynosiła 11.217 zł, co stanowiło 0,01%  
(74.677.400,47 zł), 

                                                           
27 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia z 28 września 2017 r. nr 00016-65150-UM0900036/17 zawartej z Samorządem 
Województwa Podkarpackiego 
28 Umowa o dofinansowanie projektu Nr 00008-65171-UM0900006/17 z dnia 6 listopada .2017 r. z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego  



 

11 
 

- w 2017 r. kwota wydatków wynosiła 5.207.123,78 zł, co stanowiło 5,91% 
(88.063.804,36 zł), 

- w 2018 r. kwota wydatków wynosiła 823.954,07 zł, co stanowiło 0,78% wydatków 
planowanych przez Gminę na 2018 r. (104.972.116  zł).  

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 278 -311) 

6. Realizacja przez Gminę projektów związanych z wdrażaniem PSBS 
finansowanych ze środków programów operacyjnych 2014 – 2020  

W kontrolowanym okresie Gmina nie realizowała projektów wpisujących się 
w założenia PSBS, a współfinansowanych ze środków UE w ramach Programów 
Operacyjnych 2014 – 2020.   

                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 312) 

 

7. Realizacja przez Gminę projektów związanych z wdrażaniem PSBS 
finansowanych ze środków unijnych w partnerstwie  

Gmina nie składała wniosków o dofinasowanie projektów realizowanych 
w partnerstwie w ramach PRO i PROW 2014 - 2020. Przystąpiła do partnerstwa 
w 2018 r.29 w ramach realizowanego projektu pn.„Geniusz IT”. Partnerem wiodącym 
w projekcie jest Aldeo Systemy Zarządzania sp. z o.o. Niepubliczny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji z siedzibą 
w Rzeszowie. Natomiast pozostałymi partnerami były: gminy Gorzyce i Ostrów, 
Centrum Doradztwa Gospodarczego PRO sp. z o.o. Projekt ten wdrażany jest 
w ramach RPO WP 2014 – 2020, priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, działania 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Celem projektu 
było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie. Cel projektu 
był spójny z założeniami PSBS, priorytetem 3 Kapitał ludzki i społeczny, działaniem 
3.2. – kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie. 
Projekt zaplanowany został do realizacji na lata 2017 – 2018. Do zadań Gminy jako 
partnera należała współpraca w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, 
rekrutacji uczestników (58 nauczycieli i 582 uczniów), prowadzenia dokumentacji 
finansowo – księgowej. Wartość projektu wynosiła 2.303.480,84 zł, z czego dla 
Gminy ustalona została kwota 94.310 zł. Wkład własny Gminy nie stanowił wkładu 
finansowego (udostępnianie sali na zajęcia lekcyjne). 

Wg stanu na 30 kwietnia 2018 r. wydatkowana została kwota 45.949,40 zł, co 
stanowiło 0,09% wydatków budżetu Gminy poniesionych w tym okresie.  
                                                                               (dowód: akta kontroli str.313 -314) 

8. Realizacja przez Gminę przedsięwzięć związanych z wdrażaniem PSBS 
finansowanych ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

W latach 2015 – 2018 złożonych zostało 6 wniosków do WFOŚiGW o udzielnie 
dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska, z czego 5 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Z pozytywnie 
rozpatrzonych 5 wniosków, 3 dotyczyło gospodarowania odpadami innymi niż 
komunalne na terenie gminy Nowa Sarzyna (usuwania azbestu), tj. w 2015 r. na 
kwotę 15.834,79 zł, w 2016 r. - 19.803,30 zł, w 2017 r. – 13.160,64 zł. Pozostałe 

                                                           
29 Umowa partnerstwa z 15 kwietnia 2018 r. zawarta z ALDEO systemy zarządzania sp. z o.o./ niepubliczny ośrodek 
doskonalenia nauczycieli centrum szkolenia samorządu i administracji będącego liderem projektu.  
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dwa pozytywnie rozpatrzone wnioski. dotyczyły: utworzenia i wyposażenia 
ekopracowni na kwotę dofinansowania 40 tys. zł oraz zakupu samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wólce Łętowskiej na kwotę 30.000 zł. Wniosek, 
który nie otrzymał dofinansowania z 2016 r. dotyczył budowy terenowej ścieżki 
edukacyjnej LAS BUDZYŃ (15.000 zł) z powodu braku środków finansowych.  

W latach 2015 – 2018 Gmina nie korzystała z pożyczek WFOŚiGW i NFOŚiGW.  

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanych dotacji ze środków WFOŚiGW 
i NFOŚiGW z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 

- w 2015 r.30wartość zadania wynosiła 18.629,17 zł, z czego kwota dotacji wynosiła 
15.834,79 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
z czego kwota 6.520,21 zł stanowiła środki WFOŚiGW (35% dotacji), a 9.314,58 zł 
(50%) środki NFOŚiGW. Efektem rzeczowym i ekologicznym było unieszkodliwienie 
planowanych 48,453 Mg odpadów zawierających azbest.  

- w 2016 r.31 wartość zadania 27.461,52 zł, kwota dofinansowania wynosiła 
19.803,30 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
z czego kwota 8.154,30 zł stanowiła środki WFOŚiGW (35% dotacji), a 11.649 zł 
środki NFOŚiGW (50%). Efektem rzeczowym i ekologicznym było unieszkodliwienie 
planowanych 70,830 Mg odpadów zawierających azbest. 

- w 2017 r.32 wartość zadania 17.320,67 zł, kwota dofinansowania wynosiła  
9.322,12 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z czego 
kwota  3.838,52 zł stanowiła środki WFOŚiGW (35% dotacji), a 5.483,60 zł - środki 
NFOŚiGW (50%). Efektem rzeczowym i ekologicznym było unieszkodliwienie 
planowanych 42,265 Mg (ton) odpadów zawierających azbest. 
Przedmiotem ww. umów był demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem 
projektu finansowanego ze środków dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW było 
oczyszczanie terytorium Gminy z wyrobów zawierających azbest. Cel ten wpisywał 
się w założenia PSBS, priorytet 4 Środowisko i energetyka, działanie 4.1. – 
utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych. Osiągniętego (zgodnie 
z zapisami umów na dotacje) efektu rzeczowego i ekologicznego określonego jako 
masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest nie można było wyrazić 
poprzez wskaźniki przyjęte do PSBS. 

Otrzymane środki wykorzystane zostały zgodnie z zasadami określonymi 
w warunkach umowy dotacji, według harmonogramu rzeczowo - finansowego 
stanowiącego załączniki do poszczególnych umów. Zadania sfinansowane ze 
środków dotacji w poszczególnych latach wykonane zostały w terminach 
określonych w umowach dotacji i rzetelnie rozliczone.  

                                                                         (dowód: akta kontroli str.315 – 356)             

W 2015 r. Gmina otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW na realizacje projektu 
pn. zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wólce Łętowskiej33 
w kwocie 30.000 zł (wartość zadania 117.880 zł). Celem projektu było zapobieganie 

                                                           
30 Umowa dotacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 156/2015/OZ/R/DA wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 września 2015 r. zawarta 
z WFOŚiGW.  
31 Umowa dotacji z dnia 18 lipca 2016 r. nr 139/2016/OZ/R/DA wraz z aneksem nr 1 z 19 października 2016 r. zawarta 
z WFOŚiGW.  
32 Umowa z dnia 30 czerwca .2017 r. nr 102/2017/OZ/R/DA wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 września 2017 r. zawarta 
z WFOŚiGW  
33 Umowa z dnia 8 lipca 2015 r. nr 87/2015/UR/RD  zawarta z WFOŚiGW. 
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zagrożeniom, co wpisuje się w założenia PSBS, priorytet 4 Środowisko i energetyka, 
działanie 4.3.Zapobieganie i przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń 
wywołanych przez człowieka. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie 
z przedmiotem umowy i terminowo rozliczona.   

W 2017 r. Gmina otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW na realizację projektu 
pn. utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Jelnej34 
w kwocie 40 tys. zł (wartość zadania 62.635,23 zł). Celem projektu było 
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, co było spójne z PSBS, 
priorytetem 3  Kapitał ludzki i społeczny, działaniem 3.1. zróżnicowanie oferty 
edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Środki wykorzystane zostały 
w całości terminowo i zgodnie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 
(wyposażenie minilaboratorium, mikroskopy zestawy do badania jakości gleby, 
powietrza).                                                                                     

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW 
w 2015 r. wynosiła 45.834,79 zł, co stanowiło 0,07% wydatków ogółem Gminy, 
w 2016 r. – 19.803,30 zł (0,02%), a w 2017 r. – 53.160,64 zł (0,06%).  

                                                                    (dowód: akta kontroli str. 315 – 356) 

9. Realizacja przez Gminę projektów związanych z wdrażaniem PSBS 
finansowanych ze środków otrzymanych od innych podmiotów 

 
W latach 2016 - 2017 r. Gmina realizowała zadania w zakresie przebudowy 

dróg gminnych współfinansowane ze środków „Wieloletniego Programu Rozwoju 
gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019.” W okresie tym 
otrzymała kwotę 4.720.877,62 zł w ramach, której przebudowanych zostało łącznie 
1.946,50 mb dróg gminnych. W 2015 r. nie było realizowanych zadań w ramach 
obowiązującego wówczas „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych – 
etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój” na lata 2011 - 2015. Projekty 
w ramach Wieloletniego Programu realizowane były na podstawie umów dotacji 
zawieranych z Wojewodą Podkarpackim. Celem realizowanych projektów była 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz 
standardu drogi. Cel ten był spójny z założeniami PSBS, priorytetem 1 Innowacyjna 
przedsiębiorczość, działanie 1.2. wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu 
i warunków życia ludności, ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz z ich 
powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem. Zakres zrealizowanych zadań 
przedstawiał się następująco:  
- w 2016 r.35 na kwotę dofinansowania 187.630 zł stanowiącą 50% całkowitych 
kosztów zadania wynoszących 362.807,28 zł z przeznaczeniem na przebudowę 980 
mb drogi gminnej nr 104729 R w miejscowości Jelna. Środki te zostały w całości 
wykorzystane i terminowo rozliczone. 
- w 2017 r.36 na kwotę 378.941 zł stanowiącą 50% całkowitych kosztów zadania 
wynoszących 784.280,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę 966,50 mb drogi 
gminnej nr 104800 R w miejscowości Sarzyna. Środki te zostały w całości 
wykorzystane i terminowo rozliczone.  
- w 2018 r.37 na kwotę 1.793.635 zł stanowiącą 50% całkowitych kosztów zadania 
wynoszących 3.593.789,84 zł z przeznaczeniem na przebudowę 4.364 mb drogi 

                                                           
34 Umowa dotacji z dnia 30 listopada 2017 r. nr 360/2017/EED/R/D zawarta z WFOŚiGW 
35 Umowa dotacji z dnia 22 września 2016 r. nr PRDG-86/2016 z Wojewodą Podkarpackim  
36 Umowa dotacji z dnia 11 września 2017 r. nr PRDG-63/2017  
37 Umowa z dnia z 8 maja .2018 r. nr PRDG-43/2018  



 

14 
 

gminnej nr 104758 R w miejscowości Łętownia. Zadanie pozostaje w trakcie 
realizacji.  
W ramach Wieloletniego Programu Rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury 
drogowej w latach 2016 – 2019 Gmina otrzymała w formie refundacji kwotę 566.571 
zł (według umowy na 2018 r. zaplanowana została kwota 2.360.206 zł). W ramach 
tej kwoty przebudowano 1.946,50 mb publicznych dróg gminnych oraz na 2018 r. 
zaplanowano wykonanie 4.364 mb.  

                                                                (dowód: akta kontroli str.357 – 383)              

W latach 2015 – 2018 Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 1.814.059,82 
zł z budżetu państwa, przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego na 
dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń 
w przyszłości. W ramach tych środków przebudowano łącznie 5.048 mb publicznych 
dróg gminnych uszkodzonych w wyniku zwiększonych opadów, podtopień, powodzi, 
tj.: 
- w 2015 r.38.- 427.356,82 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 104766R Wola 
Zarczycka i Nr 104729 R w Jelnej o łącznej długości 1.450 mb, 
- w 2016 r.39- 858.237 zł na przebudowę 4 dróg gminnych Wola Zarczycka  
i nr 104788 R i nr 104725 R, 104726 R i 104 724 R o łącznej długości 2.367 mb, 
- w 2017 r.40 – 528.466 zł na przebudowę 2 dróg nr 104.792 R, 104725 R o łącznej 
długości 1.231 mb,  
- w 2018 r.41 promesa na kwotę 910.000 zł. 
W wyniku wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
przebudowę dróg gminnych efekty rzeczowe uzyskane po zrealizowaniu tych 
projektów, tj. przebudowane cztery odcinki dróg gminnych o łącznej długości 5.048 
mb odpowiadały wskaźnikowi rezultatu przyjętemu dla PSBS, w priorytecie 
1 Innowacyjna przedsiębiorczość, tj.: całkowitej długości przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg. 
Gmina otrzymała dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. W latach 2015 – 2016 
Gmina zrealizowała 2 projekty i uzyskała następujące efekty rzeczowe: 
- w 2015 r.42 zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej 
w miejscowości Jelna. Kwota dofinansowania zadania wynosiła 10.000 zł, 
a całkowita wartość zadania – 36.494,99 zł. Wybudowano 175 mb chodnika, 
- w 2016 r.43 zadanie pn. Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych w miejscowości Jelna. Kwota dofinansowania zadania wynosiła 
10.000 zł a całkowita wartość zadania – 21.798,45 zł. Urządzono 1 obiekt 
rekreacyjno – turystyczny.  

W latach 2017 – 2018 Gmina zrealizowała 1 projekt w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 oraz złożyła w 2018 r. wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi poprzez 
budowę przystani kajakowej w Sarzynie (10.000 zł wartość dofinansowania,  
25.000 zł wartość projektu). Zrealizowane projekty dotyczyły:  

                                                           
38 Umowa z dnia 16 września 2015 r. nr PUW/Śr./6356/8/190/2015 r. zawarta przez Gminę z Wojewodą Podkarpackim, umowa 
z 15.06.2015 r. nr PUW/Śr/6356/8/61/2015  
39 Umowa z dnia 12 grudnia .2016 r. Nr PUW/Śr/6356/1/259/16 z Wojewodą Podkarpackim, umowa z 12 grudnia 2016 r. nr 
PUW/Śr/6356/1/260/2016, umowa z 23.06.2016 r. nr PUW/Śr/6356/1/19/2016, umowa z 16 listopada .2016 
PUW/Śr/6356/1/145/2016  
40 Umowa z dnia 10 października 2017 r. nr PUW/Śr/6356/1/83/2017, umowa z 15 grudnia 2017 r. nr PUW/Śr/6356/1/177/2017  
41 Promesy z dnia 18 kwiecień 2018 r.  
42 Umowa o dofinansowanie z dnia 28 lipca 2015 r. nr OWD-IX.072.3.10.43.2015 zawarta z Województwem Podkarpackim  
43 Umowa o dofinansowanie z dnia 9 sierpnia 2016 r. nr 35/OW-IX.072.1.9.40.2016 zawarta z Województwem Podkarpackim  
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- w 2017 r.44 projekt pn. Poprawa infrastruktury wsi poprzez zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wokół kapliczki Sarzyna – Koniec, wartość dofinansowania 
10.000 zł a koszty całkowite 23.620,31 zł. Efektem było odnowienie kapliczki 
i zagospodarowanie terenu wokół.  
Projekty te zostały zrealizowane zgodnie z warunkami umowy, terminowo 
rozliczone, a Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.  

Celem realizowanych projektów była poprawa infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej Gminy. Cel ten był spójny z założeniami PSBS, priorytetem 
2 Turystyka, działanie 2.3. Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa 
funkcjonowania infrastruktury turystycznej. 

 
W latach 2015 – 2018 w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa 

za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego oraz środków UE w ramach PROW 
2014 – 2020 przebudowano łącznie 16.384,50 mb dróg gminnych, a w 2018 r. do 
wykonania pozostało 4.364 mb. Łącznie w okresie do 2018 r. przebudowanych 
zostanie 20.748,50 mb., z tego w 2015 r. – 2.430 mb, w 2016 r. – 3.333,50 mb, 
w 2017 r. – 5.331 mb, a w 2018 r. – wykonano 5.290 mb (pozostaje 4.364 mb na 
podstawie zawartych umów ).  

Z wyszczególnieniem źródeł finansowania najwięcej przebudowano dróg  
w ramach programu obejmującego remont i odbudową obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej (11.358,50 mb), w ramach Wieloletniego Programu Odbudowy Dróg 
Gminnych 2016 – 2019 (6.310 mb, w tym do wykonania w 2018 r. - 4.364 mb) oraz 
w ramach PROW 2014 - 2020 – 9.390 mb.  

.  
                                                                              (dowód: akta kontroli str.357 - 383) 

10. Współpraca Gminy z organizacjami non – profit działającymi na rzecz 
realizacji PSBS  
 

W ramach współpracy z instytucjami non – profit w 2008 r. Gmina 
współuczestniczyła w powołaniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region 
Sanu i Trzebośnicy”45. Celem tego stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie utworzyły Gmina 
Leżajsk i Nowa Sarzyna. Stowarzyszenie realizowało cele PSBS wpisujące się 
w priorytet 2 i 3 poprzez ogłaszanie naborów wniosków obejmujące wsparcie 
finansowe organizacji, imprez promocyjno  kulturalnych, infrastruktury rekreacyjno – 
turystycznej, zachowania dziedzictw kulturowego i promocję obszaru LGD. Wydatki 
finansowe poniesione przez Gminę w związku z realizacją celów statutowych 
stowarzyszenia wynosiły w 2015 r. – 44.806,85 zł, w 2016 r. – 44.751,50 zł, w 2017 
r. – 54.550 zł.  

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 384 – 395)       

W dniu 28 października 2013 r. Gmina przystąpiła do Lokalnego Funduszu 
Pożyczkowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o i do Krajowego Funduszu 
Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o”.46. W uzasadnieniu uchwały 
Rady Miejskiej w tej sprawie podano, że celem była pomoc i wsparcie rozwoju 

                                                           
44 Umowa z dnia 31 lipca 2017 r. nr 28/OW-IX.072.8.35.2017 zawarta z Województwem Podkarpackim  
45 Uchwała nr XXXVIII/250/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
Lokalnej Grupy działania Regionu Sanu i Trzebośnicy  
46 Uchwała Rady Miejskiej nr XL51/284/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej 
Sarzynie oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
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przedsiębiorczości w Gminie. Działanie było spójne z działaniami określonymi 
w priorytecie 1 PSBS.  

Wydatki Gminy związane z nabyciem udziałów w powyższych spółkach wynosiły 
łącznie 54.000 zł, z czego na Lokalny Fundusz Pożyczkowy - 4.000 zł, a na Krajowy 
50.000 zł.  
W kontrolowanym okresie Gmina nie korzystała z poręczenia z ww. Funduszy.  

                                                                      (dowód: akta kontroli str.396 – 397) 

11. Współpraca Gminy i zakres wsparcia organizacji pozarządowych lub 
innych podmiotów w związku z realizacją PSBS  

 
W  Gminie obowiązywał „Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy 

Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 201947.  Celem głównym programu 
współpracy była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspakajanie potrzeb 
społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do 
uczestnictwa w życiu publicznym.  

W latach 2015 – 2018 Gmina udzielała wsparcia finansowego w formie 
dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych, tj. dla OPS, klubów 
sportowych oraz dla innych zarejestrowanych stowarzyszeń działających na terenie 
Gminy. W latach 2015 – 2018 wydatkowano z budżetu Gminy na ten cel łączną 
kwotę 2.238.616,10 zł z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
upowszechniania i rozwoju sportu i w zakresie działania przeciwpożarowego. 
Wsparcie organizacji pozarządowych było spójne z założeniami PSBS priorytetem 
4 Środowisko i energetyka, działaniem 4.3. zapobieganie, przeciwdziałanie 
i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych przez człowieka, priorytetem 
3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 3.2. Kształtowanie i promocja postaw 
związanych z uczeniem się przez całe życie. Wydatki z budżetu Gminy na wsparcie 
organizacji pozarządowych były następujące:  
- w 2015 r. przeznaczono dla 35 podmiotów kwotę 653.825,32 zł,  
- w 2016 r. przeznaczono dla 37 podmiotów kwotę 806.692,72 zł  
-w 2017 r. przeznaczono dla 33 podmiotów kwotę 778.098,06 zł  
W okresie do 30 kwietnia 2018 r. udzielono dla 32 podmiotów kwotę  652.689,73 zł. 
Kwoty dotacji zostały wykorzystane zgodnie z warunkami umów oraz terminowo 
rozliczone.  

                                                                            (dowód: akta kontroli str. 398 – 422) 

12. Zakres realizacji i współfinansowania innych zadań związanych 
z wdrażaniem PSBS  
 

W latach 2015 – 2018 Gmina realizowała zadania wpisujące się w założenia 
priorytetów PSBS na podstawie porozumień zawieranych z Powiatem Leżajskim lub 
poprzez wsparcie bezpośrednio jego jednostek organizacyjnych. Łącznie na 
przebudowę dróg powiatowych Gmina wsparła działania Powiatu na łączną kwotę 
4.859.589,35 zł, w ramach których przebudowano łącznie 16.680 mb dróg 
powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy, z tego w 2015 r. – 5.480 mb, 
w 2016 – 2.770 mb, w 2017 r. – 8.430 mb.  

                                                           
47 Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Nr XXXVII/193/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  
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Zakres wsparcia działań Powiatu Leżajskiego i przekazane kwoty przedstawiały się 
następująco:  
- w 2015 r. – przekazana została kwota 1.675.818 zł, z czego na przebudowę dróg 
powiatowych -1.609.818 zł (droga Nr 1084R Nowy Kamień – Łętownia – Sarzyna), 
6.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, 3.000 zł na wyposażenie aresztu dla Policji, 
3.000 zł na zakup wyposażenia Komisariatu Policji, 54.000 zł dotacja dla spółek 
wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych, 
- w 2016 r. – przekazana została kwota 507.982,97 zł, z czego 422.482,97 zł na 
przebudowę dróg powiatowych i mostów z terenu Gminy (13.468,50 zł na 
przebudowę drogi nr 1084 R Nowy Kamień – Łętownia – Nowa Sarzyna,  
29.014,47 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg nr 1238 R 
Maleniska – Łętownia oraz 1243 R Jelna – Maleniska, 95.000 zł na przebudowę 
drogi nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk  
w miejscowościach Łukowa i Przychojec, 285.000 zł na przebudowę drogi nr 1083 R 
w miejscowości Łętownia). Wsparcie zadań Policji - 6.000 zł na dodatkowe patrole, 
10.000 zł na modernizację oddziału dziecięcego dla SP ZOZ Leżajsk, 5.550 zł 
pomoc dla ZAZ Nowa Sarzyna, 44.000 zł na zakup ambulansu dla SP ZOZ, 20.000 
zł stanowiła dotacja dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń 
melioracyjnych.  
 
- w 2017 r. przekazana została kwota 2.693.288,38 zł, z czego 2.627.288,38 zł 
z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych i mostów z terenu Gminy 
o łącznej długości 8,43 km, tj. 375.000 zł na przebudowę drogi nr 1084R Nowy 
Kamień, kwota 980.000 zł na przebudowę drogi nr 1238 R Łętownia- Hucisko – 
Maleniska, kwota 70.000 zł na przebudowę mostu przez potok Łowisko 
w miejscowości Wola Zarczycka, kwota 1.190.818,38 zł na przebudowę drogi nr 
1243 R Jelna – Maleniska, kwota 11.470 zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi nr 1241 R Hucisko – Ruda Łańcucka, kwota 24.000 zł 
na zakup samochodu osobowego i wynagrodzenia na dodatkowe partole na terenie 
Gminy dla Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie oraz dotacja na działalność spółek 
wodnych w kwocie 42.000 zł (konserwacja urządzeń melioracyjnych),  
- w 2018 r. – nie były wydatkowane środki – planowano 375 .000 zł na przebudowę 
dróg oraz  88.867 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.  

                                                                             (dowód: akta kontroli str.423 – 455) 

13. Zakres występujących problemów, trudności związanych z wykonywaniem 
zadań służących realizacji PSBS  
 

Burmistrz Miasta Nowa Sarzyna podał, że w związku z wykonywaniem 
zadań własnych Gminy wpisujących się w priorytety PSBS nie występowały istotne 
problemy i trudności. W funkcjonowaniu Urzędu nie uwzględnia się w sposób 
szczególny PSBS.  

                                                          (dowód: akta kontroli str. 244 – 254, 456 – 457) 

14. Skargi i wnioski związane z realizacją PSBS  
 

W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg i wniosków związanych 
z realizacją zadań służących wdrażaniu PSBS.  
 

                                                                             (dowód: akta kontroli str.244 – 254)  
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15. Współpraca Gminy z Radą Programową, Zarządem Województwa, 
Pełnomocnikiem Zarządu ds. Realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami na 
rzecz realizacji PSBS  
 

W okresie objętym kontrolą zakres współpracy Gminy z Zarządem 
Województwa Podkarpackiego dotyczył głównie sprawozdawczości,  
tj. przekazywania i przesyłania formularzy raportów o stanie osiągniętych przez 
Gminę wskaźników w ramach działań i priorytetów PSBS.  

                                                                             (dowód: akta kontroli str.244 – 254) 

16. Przedkładanie przez Gminę informacji o stanie zawansowania realizacji 
projektów obejmujących priorytety i działania wskazane w PSBS 

 
W kontrolowanym okresie Gmina sporządzała sprawozdanie roczne za 2016 r.  
i półroczne za I i II półrocze 2017 r. z osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu 
w układzie priorytetów PSBS. Sprawozdania sporządzane były przez kierownika 
Referatu Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu na formularzu przekazanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Sprawozdania te 
przekazywane były bezpośrednio do tego urzędu.  
W sprawozdaniu rocznym za 2016 r. Gmina  wykazywała osiągnięcie następujących 
wskaźników w ramach poszczególnych priorytetów PSBS: 
- w ramach priorytetu I Innowacyjna przedsiębiorczość – wskazano 2 wskaźniki 
(z 8 możliwych w PSBS), a mianowicie powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych (8,4703 ha), całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (7.073 mb), 
- w ramach priorytetu 2 Turystyka – nie wykazywano osiągniętych wskaźników, 
- w ramach priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny – 2 wskaźniki (z 8 możliwych). 
Wskaźniki dotyczyły: odsetka dzieci w wieku 3 – 4 lata objętych wychowaniem 
przedszkolnym (54,75%) oraz liczby wspartych obiektów infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty (13) 
- w ramach priorytetu 4 PSBS Środowisko i energetyka – 2 wskaźniki 
(z 7 możliwych). Wskaźniki dotyczyły: liczby obiektów poddanych termomodernizacji 
(1), odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (68,60%). 

W sprawozdaniu zamieszczona została poza ww. wskaźnikami lokalizacja zadania, 
kwota i źródło wsparcia. Podano, że zadania związane z osiągniętymi  wskaźnikami 
sfinansowane zostały  ze środków UE oraz własnych budżetu Gminy.  

                                                                        (dowód; akta kontroli str. 526 -  557)           

Wykazane dane w sprawozdaniu za I półrocze 2017 r., w którym także podano 
wykonanie za 2016 r. były inne niż podane w sprawozdaniu za 2016 r. 
W sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. podano, że Gmina osiągnęła następujące 
wskaźniki produktu i rezultatu za I półrocze 2017 r. oraz za 2016 r:  

- w ramach priorytetu I Innowacyjna przedsiębiorczość – za I półrocze 2017 r. 
wykazano 3 wskaźniki: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (1,48 
ha), a za 2016 r. – 6,83 ha, powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją (364,27 ha) 
a w sprawozdaniu za 2016 r. nie podano takiego wskaźnika. Całkowita długość 
przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (4,4 km), a na koniec 2016 r. było 
7,073 km.  
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- w ramach priorytetu 2 – Gmina nie wykazywała osiąganych wskaźników, 
- w ramach priorytetu 3 – wskaźnik określający odsetek dzieci w wieku 3 – 4 lat 
objętych wychowaniem przedszkolnym (34,65%), a na koniec 2016 r. – 35,6% 
- w priorytecie 4 – wskaźnik dotyczył odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków (35%), a na koniec.2016 r. – 70% (a w sprawozdaniu za 2016 r. było 68%).  
W sprawozdaniu za II półrocze 2017 r. podano następujące dane: 
- w priorytecie 1: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (1,48 ha), 
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 1.231 km  
- w priorytecie 2 – Gmina nie wskazywała wskaźników, 
- w priorytecie 3 – odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym (34,65%)  
- w priorytecie 4 – wskaźnik dotyczył  odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków (52%).  

Z uzyskanych w toku niniejszej kontroli informacji z Urzędu wynikało, że 
dane zamieszczone w sprawozdaniach były podane nierzetelnie. Zestawienie 
danych zamieszczonych w sprawozdaniach za 2016 r. i I i II półrocze 2017 r. 
wskazywało na występujące rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wykonaniem 
wskaźników, tj.:.  
- w ramach priorytetu I Innowacyjna przedsiębiorczość – za 2016 r. powierzchnia 
przygotowanych terenów inwestycyjnych (8,4703 ha), za I półrocze 2017 r. –  
1,48 ha, za II półrocze 1,48 ha. Dane Urzędu wskazywały, że w MPZP określona 
została powierzchnia 61 ha z przeznaczeniem na rozwój inwestycji w Gminie, a 1,86 
ha terenów inwestycyjnych było własnością Gminy.  
Rozbieżności dotyczyły także całkowitej długości przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg gminnych. Podano za 2016 r. – 7.073 mb, za I półrocze 
2017 r. - 4.400 mb, a  za II półrocze – 1.231 km. Faktycznie przebudowano  
w 2016 r. – 3.333,50 mb dróg gminnych, w 2017 r. – 5.331 mb. 
Wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. powierzchnia obszarów objęta 
rewitalizacją wynosiła 364,27 ha, a w sprawozdaniu za 2016 r. wskaźnik ten był 
zerowy. Dokumentacja źródłowa wskazywała, że powierzchnia objęta rewitalizacją 
zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Nowa Sarzyna na lata 2016 – 
2023 wynosiła 309 ha.  
Podobne rozbieżności dotyczyły wskaźników podanych w ramach priorytetu 3,  
tj. w sprawozdaniach podano, że odsetek dzieci w wieku 3 – 4 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym wynosił 34,65%, natomiast dane źródłowe 
wskazywały, że wynosił on na koniec 2016 r. i na koniec 2017 r. - 56%. Podany 
wskaźnik określający odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
odpowiednio: 70%, 52% i 34% był nierzetelny ponieważ dane podane przez Miejski 
Zakład Komunalny sp. z o.o. w Nowej Sarzynie wskazywały, że wskaźnik ten nie 
uległ zmianie w analizowanym okresie i wynosił 61,5%. W toku niniejszej kontroli 
pracownik Urzędu sporządzający powyższe sprawozdania zweryfikował podane 
nieprawidłowe dane za II półrocze 2017 r. sporządzając korektę sprawozdania, które 
przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 
22.06.2018 r.  

                                                                        (dowód: akta kontroli str.558 – 561)     

W wyjaśnieniu Burmistrz Miasta i Gminy podał, że występujące rozbieżności 
wynikały z braku wytycznych, co do sporządzania tych sprawozdań.  

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 562 – 576) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości. 
 

1. Brak aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 r. Obowiązek sporządzenia 
Programu i jego uchwalenia wynikał z przepisu art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 210 – 227)  

2. Nierzetelne sporządzanie sprawozdań z osiągniętych wskaźników w układzie 
priorytetów PSBS. 

                                                                             (dowód: akta kontroli str.558 – 561) 

 

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 Kontroli48, wnosi o: 

1. Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na 
lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 r., stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 i art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

2. Rzetelne przekazywanie informacji w sprawozdaniach - w oparciu o dokumenty 
źródłowe - dotyczących osiągniętych przez Gminę wskaźników w układzie 
priorytetów PSBS.   

 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

                                                           
48

 Dz. U. z 2017 r. , poz.524 ze zm. 
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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. 

 

 

Rzeszów, dnia  11 lipca 2018 r. 

 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 
                  
                              /…/  
                    Alina Walenia  
            główny specjalista k. p. 
 

 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 

 Wicedyrektor Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Rzeszowie 

z up.  

/…/ 

Robert Łukasz  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


