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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 Paweł Rakowski, starszy Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/52/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.   

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Birczy, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Gągola, Wójt Gminy Bircza, od dnia 30 listopada 2014 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działalność Gminy Bircza (zwanej dalej Gminą) 
w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązków określonych przepisami 
prawa oraz z potrzeb i oczekiwań mieszkańców pośrednio przyczyniała się do 
osiągnięcia celów Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad (dalej Programu).  

Zgodnie z założeniami Programu3 celem głównym był wzrost poziomu oraz 
warunków życia mieszkańców gmin uczestniczących w tym Programie. Miał on 
zostać osiągnięty poprzez podjęcie projektów zgodnych z kierunkami wskazanymi 
przez zdefiniowane priorytety i działania strategiczne w tym Programie. Gmina 
uczestniczyła w opracowaniu Programu, licząc na realizację przedsięwzięć 
prorozwojowych i związane z tym dofinansowanie. Po przyjęciu Programu przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego4, w związku z przyjętymi w nim 
rozwiązaniami, w tym systemem wdrażania, Gmina nie zawierała porozumień czy 
umów na jego realizację.  

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 Program. 
Uniemożliwiło to zarówno skuteczne monitorowanie, jak i jednoznaczną ocenę 
wpływu kontrolowanej działalności na osiągnięcie celu głównego Programu.       

                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmuje 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.  
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. 
3 https://www.podkarpackie.pl/attachments/article/3834/Program%20-%20Kwiecie%C5%84%202015%20r..pdf 
4 Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. Nr 41/890/15 
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NIK stwierdza, że w okresie objętym kontrolą Gmina realizowała lub zaplanowała do 
realizacji zadania dotyczące założeń Programu, a także inne zadania, które 
odpowiadały priorytetom i działaniom określonych w tym Programie. Gmina 
aplikowała o środki i realizowała zadania z udziałem funduszy otrzymanych 
z różnych źródeł, w tym również wydatkowała kwoty ze środków własnych.  

Gmina prowadziła politykę rozwoju m.in. w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy 
Bircza (zwana dalej Strategią) opracowaną w 1999 r., w której określony kierunek 
rozwoju Gminy był on zbieżny z celami ujętymi w Programie. Strategia – w okresie 
objętym kontrolą – nie była poddawana aktualizacjom oraz nie prowadzono jej 
monitoringu czy ewaluacji.  

Gmina nie opracowała Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, czym naruszono 
przepis art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami5, ani też Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o 
której mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6. 

Ponadto Wójt Gminy Bircza, jako organ wykonawczy, wbrew zapisom art. 18 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska7, nie sporządzał i nie przedstawiał Radzie Gminy 
co dwa lata raportów, o stanie środowiska. 

NIK zauważa również, że prawidłowe opracowanie i rzetelne wdrażanie 
dokumentów programowych i planistycznych Gminy, a także prowadzenie ich 
monitoringu i ewaluacji, może mieć wpływ na realizację wojewódzkich założeń 
strategicznych, takich jak Program. Pomiędzy dokumentami strategicznymi różnego 
stopnia i w ramach ich realizacji, powinna zachodzić spójność i komplementarność, 
tak aby zapewnić właściwe uporządkowanie działań. 

Gmina – stosownie do wytycznych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego – sporządzała informacje za lata 2016-2017 o stanie 
realizacji wskaźników Programu, ujmując w nich zadania realizowane w ramach 
tego Programu jak i inne zadania wykonywane przez Gminę, które wpisywały się 
w priorytety i działania określone w Programie. Stwierdzono przypadki nierzetelnego 
ujmowania w Sprawozdaniach danych dotyczących wysokości środków 
wydatkowanych na realizowane zadania.   
NIK zwraca uwagę, że otrzymane przez Gminę z ww. Urzędu wzory formularzy 
sprawozdawczych oraz wytyczne (instrukcje) ich wypełnienia mogły powodować ich 
różną interpretację, a wskutek tego – również wykazywanie danych niezwiązanych 
z realizacją Programu lub niewykazywanie takich zadań. Dotyczyło to np. ujęcia 
wskaźnika odnośnie odsetka dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym oraz braku wskazania udzielonego wsparcia Ochotniczej Straży 
Pożarne w Sufczynie. W takich przypadkach rzetelnym działaniem byłoby 
zgłoszenie problemu, a następnie precyzyjne uzgodnienie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w jaki sposób i w jakim zakresie 
podawać tego typu dane.  

 

 

 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.  
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.  
7 Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1.1. Gmina Bircza była członkiem Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, który 
wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego podjął inicjatywę 
przygotowania Programu.  

W dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą 
Nr 41/890/15 przyjął Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad.  

Rada Gminy Bircza nie podjęła uchwały w sprawie realizacji Programu, ani też nie 
planowała wydatków na realizację Programu. Według wyjaśnień Pana Grzegorza 
Gągoli: Gmina Bircza przystąpiła do realizacji Programu na podstawie powołanej 
uchwały.  

Według jego treści Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-
wdrożeniowym, który służy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa - 
Podkarpackie 2020.  

Głównym celem wdrażania tego Programu jest podniesienie poziomu życia 
mieszkańców gmin nim objętych (Gmin zrzeszonych w Związku Bieszczadzkich 
Gmin Pogranicza, w tym Gminy).  

Wśród celów Programu wymieniono m.in. stworzenie kompleksowego 
Bieszczadzkiego Systemu Gospodarki Wodno - Ściekowej i Składowania Odpadów, 
poprzez budowę i modernizację instalacji oraz infrastruktury na obszarze gmin nim 
objętych wraz z zapewnieniem efektywnego funkcjonowania  tego systemu (w tym 
Gminy Bircza).  

W okresie objętym kontrolą Gmina nie podpisywała umów, czy też porozumień 
określających ramy czasowe lub też przypisane do realizacji zadania w ramach 
samego Programu.  

Gmina w latach 2015 – 2018 realizowała zadania, które wpisywały się w założenia 
priorytetów i działań określonych w Programie, i tak: 

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz 
przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza – zadanie 
realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020, 

- prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi w miejscowości Kotów oraz przy 
pałacu Humnickich w Birczy – zadania realizowane z udziałem środków 
otrzymanych od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Przemyślu (Konserwator) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(MKiDN), 

- prace obejmujące przebudowę, modernizację i remonty dróg – zadania 
realizowane z udziałem środków otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, 
z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz od Nadleśnictwa Bircza, 

- prace związane z usuwaniem azbestu oraz zabezpieczeniem ponika przyrody – 
zadania realizowane z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 

- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sufczynie, 

Opis stanu 
faktycznego 
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- organizacja dożynek gminnych przy udziale środków otrzymanych z budżetu 
Województwa Podkarpackiego, 

- publikacja dwóch pozycji: Smaki Ziemi Birczańskiej oraz Poeci Ziemi Birczańskiej. 

Łączna wartość ww. zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji zadań wynosiła 
9.321.945 zł, z tego w 2015 r. – 578.142 zł, co stanowiło 2,4% ogółu wydatków, 
w 2016 r. – 1.483.488 zł, co stanowiło 5,4% ogółu wydatków, w 2017 r. – 723.735 zł, 
co stanowiło 2,2% ogółu wydatków. W 2018 r. (do 30 kwietnia) wydatkowano kwotę 
3.237.375 zł, a na okres od maja do grudnia 2018 r. zaplanowano kwotę 
3.299.205 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 149-183, 631-639) 

W kwestii planowania realizacji zadań w ramach Programu, Pan Grzegorz Gągola –
wyjaśnił, iż planowanie realizacji zadań w ramach Programu jest utrudnione z uwagi 
na fakt, iż ich realizacja opiera się na dotacjach zewnętrznych, a informacje 
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie pojawiają się niedługo przed 
rozpoczęciem naboru wniosków, co utrudnia planowanie strategiczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 631-639, 690-695) 

1.2., 1.3. Gmina posiadała Strategię. Dokument ten został opracowany w 1999 roku 
przez zewnętrzny podmiot i nie był aktualizowany od momentu jego opracowania. 
W związku z powyższym dokument ten nie zawierał żadnych bezpośrednich 
odniesień do Programu.  

Strategia ta określa koncepcję rozwoju Gminy i wykorzystania jej zasobów w oparciu 
o analizę jej silnych i słabych stron, a także potencjalnych szans i zagrożeń w jej 
otoczeniu. W Strategii nie wskazywano na bezpośrednie zadania, które należało 
zrealizować.  

W samej Strategii wskazano na możliwe kierunki rozwoju Gminy, przy 
uwzględnieniu jej rolniczego charakteru, wskazano na problemy z budową sektora 
produkcji i usług oraz na braki w infrastrukturze.  

Ponadto w Strategii zawarto program rozwoju przedsiębiorczości, program rozwoju 
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz turystyki i agroturystki, a także 
opisano zagrożenia i korzyści z jej realizacji.  

Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju Gminy przyjęty w Strategii należy wskazać, 
iż był on zbieżny z celami ujętymi w Programie.  

W Strategii zawarto zapis dotyczący stosowania Kompleksowej karty wyników, jako 
narzędzia służącego monitorowaniu jej realizacji. Gmina, pomimo tego nie 
sporządzała ww. kart i nie prowadziła monitoringu realizacji Strategii w takiej formie.  

W wyjaśnieniu na okoliczność niestosowania Kompleksowej karty wyników Pan 
Grzegorz Gągola podał: Strategia Rozwoju Gminy Bircza została opracowana 
w 1999 roku. Obecnie nie stosuje się Kompleksowej karty wyników, jako elementu 
monitorowania jej realizacji, ponieważ istnieje potrzeba aktualizacji Strategii 
Rozwoju związana z koniecznością weryfikacji zmian rozwojowych Gminy (…).  

(dowód: akta kontroli str. 182, 640-655, 749-750) 

Ponadto Gmina posiadała następujące dokumenty określające cele i kierunki 
działania oraz zadania związane z jej rozwojem: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Bircza oraz Program Ochrony Środowiska Gminy Bircza.   
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W Programie Ochrony Środowiska Gminy Bircza oraz w Strategii, przyjęto, 
iż jednym z podstawowych zadań jest budowa oczyszczalni ścieków wraz systemem 
kanalizacyjnym.   

(dowód: akta kontroli str. 656-659) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bircza zakłada działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa energetycznego Gminy, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. 
Program Ochrony Środowiska Gminy Bircza, ani też Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Bircza nie zawiera żadnych odniesień do Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 640-659) 

Program nie był przedmiotem zainteresowania Rady Gminy w Birczy, a według 
wyjaśnień Pana Grzegorza Gągoli analizy i podsumowania efektów realizacji 
Programu dokonywane były na etapie sporządzania sprawozdań z realizacji 
Programu, a ponadto brak jest obowiązku dokonywania innych podsumowań 
efektów realizowanych celów i zadań.  

(dowód: akta kontroli str.149-181,  604-605) 

1.4 Gmina nie posiadała Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
(Planu) dla całej Gminy, ale na terenie Gminy obowiązywało pięć Planów 
cząstkowych. 

W okresie objętym kontrolą na żadnym z terenów, na których obowiązywały 
wskazane Plany nie realizowano inwestycji w ramach Programu.  

Gmina zajmuje łączną powierzchnię 25449 ha, a Plany na terenie Gminy 
obejmowały powierzchnię 72,58 ha (tj. ok. 0,003%).   

(dowód: akta kontroli str. 146-148, 190-191) 

Na terenie Gminy obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Studium to zostało opracowane i uchwalone w 2001 r., a w 2011 r. dokonano jego 
zmiany, w związku z budową gazociągu wysokiego cieśnienia.  

W Studium tym brak jest bezpośrednich odniesień do Programu, niemniej jednak 
dokument ten zawierał zapisy odnoszące się pośrednio do Programu, bowiem 
w treści tego dokumentu, przy jego sporządzaniu wzięto pod uwagę takie czynniki 
jak: uwarunkowania rozwoju turystyki, ochronę środowiska naturalnego, rozwój 
społeczno - gospodarczy, stan infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 682-688) 

1.5. Gmina złożyła 18 wniosek na realizację projektu pn. Rozbudowa, przebudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO na lata 2014-2020).  

Umowa w sprawie dofinansowania powyższego zadania została podpisana w dniu 
30 marca 2017 r., w ramach V osi priorytetowej – ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3. – gospodarka wodno-ściekowa, 
poddziałanie 4.3.1. – gospodarka ściekowa.  

Wartość zadania we wniosku została określna na kwotę 6.536.580 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych ustalono na kwotę 4.297.162 zł, 
natomiast pozostała kwota 2.239.418 zł, stanowiła wkład własny Gminy.  
                                                      
8 W dniu 3 lutego 2017 r. 
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Okres realizacji został we wniosku wskazany od dnia 9 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 
2018 r. 

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. na realizację wskazanego zadania wydatkowano kwotę 
3.237.375 zł, w tym 1.005.757 zł pochodziło z środków własnych Gminy (co 
stanowiło 9,66% wydatków Gminy ogółem w 2017 roku).  

Powyższe zadanie wpisywało się w priorytet Programu: infrastruktura służąca 
poprawie dostępności i ochronie środowiska, działanie 4.4. – poprawa gospodarki 
wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.  

(dowód: akta kontroli str. 85-119, 607-610, 731-742) 

1.6. Gmina nie realizowała zadań z udziałem środków pochodzących z Programów 
Operacyjnych.   

(dowód: akta kontroli str. 696-697) 

1.7. Gmina, na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/10/2017 z dnia 10 lutego 
2017 r. wspólnie z trzema innymi gminami, przystąpiła do realizacji projektu Rozwój 
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Krzywcza, Miejskiej Dynów 
oraz Bircza9.  

Umowa Partnerska nie wskazywała środków na realizację wskazanego zadania, 
a jej przedmiotem było wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji 
projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WP na lata 2014-
2020, działania 3.1. – rozwój odnawialnych źródeł energii.  

Gmina, jako partner zobowiązana była do udostępniania na żądanie lidera 
dokumentacji związanej z realizacją projektu, a także uczestniczyła w kosztach 
sporządzenia studium wykonalności.  

Wskazany projekt został umieszczony na liście rezerwowej. Gmina nie otrzymała 
dofinasowania na jego realizację.  

(dowód: akta kontroli str. 365-376) 

1.8. Gmina w okresie objętym kontrolą złożyła 5 wniosków o udzielenie dotacji 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie (Fundusz lub WFOŚiGW)10.  
Cztery z tych wniosków dotyczyły realizacji zadań związanych z usuwaniem 
azbestu11 oraz jeden dotyczył wykonania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających 
przy pomniku przyrody położonym w Birczy. 
Gmina na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu wydatkowała 
w 2015 r. 18.121 zł12 (co stanowiło 0,08% ogółu wydatków Gminy), w 2016 roku – 
43.191 zł13 (co stanowiło 0,15% wydatków ogółem Gminy) oraz w 2017 roku – 
8.488  zł14 (co stanowiło 0,03% wydatków ogółem Gminy).  
Rozliczenia końcowego środków każdej z dotacji dokonano zgodnie z umową – 
terminowo oraz w oparciu o wymagane dokumenty tj. protokół wykonania i odbioru 
końcowego robót oraz zestawienie faktur.  
                                                      
9 Liderem głównym i koordynatorem programu była Gmina Dubiecko.  
10 Dotyczące usuwania azbestu w terminach: 19 marca 2015 r., 29 lipca 2016 r., 4 października 2016 r. oraz 15 marca 2017 r. 
oraz jeden dotyczący wykonania prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody w Birczy w dniu 21 września 2016 r., 
11 Wnioski składane były w ramach programu priorytetowego pod nazwą: system wspierania działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – usuwanie wyrobów zawierających azbest.  
12 Z tego środki dotacji stanowiły kwotę 15.403 zł (9.061 zł z NFOŚiGW, 6.342 zł z WFOŚiGW), a środki własne Gminy kwotę 
2.718 zł  
13 Z tego środki dotacji stanowiły kwotę 36.712 zł (21.595 zł z NFOŚiGW, 15.117 zł z WFOŚiGW), a środki własne Gminy 
kwotę 6.479 zł 
14 Z tego środki dotacji stanowiły kwotę 7.215 zł (4.244 zł z NFOŚiGW, 2.971 zł z WFOŚiGW), a środki własne Gminy kwotę 
1.273 zł 
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Osiągnięty (zgodnie z zapisami umów o dotacje) efekt rzeczowy i ekologiczny 
określony został, jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest 
w ilości 273,58 Mg, a realizacja powyższych zadań przyczyniła się do podniesienia, 
jakości życia  i  mieszkańców Gminy, wpisując się jednocześnie w priorytet 
Programu: infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska, 
działanie 4.3 – utrzymywanie walorów środowiskowych i krajobrazowych.  

Uzyskanego efektu nie można było wyrazić za pomocą wskaźników przyjętych 
w Programie.  

  (dowód: akta kontroli str. 11-52, 218-260) 

W 2016 roku Gmina na mocy umowy o udzielenie dotacji z dnia 16 listopada 
2016 r.15 zawartej z Funduszem, przeprowadziła prace pielęgnacyjno – 
zabezpieczające przy pomniku przyrody, znajdującym się w Birczy przy ul. Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 

Na realizację wskazanego zadania wydatkowano kwotę 4.868 zł (w tym środki 
pochodzące z dotacji 4.381 zł oraz środki własne Gminy 487 zł), co stanowiło 0,001 
% wydatków budżetu Gminy w 2016 roku.   

Rozliczenia końcowego otrzymanych środków dokonano zgodnie z umową – 
terminowo oraz w oparciu o wymagane dokumenty tj. protokół odbioru prac oraz 
fakturę.  

Realizacja powyższego zadania wpisuje się w Program, priorytet 4: infrastruktura 
służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska, działanie 4.3.: Utrzymanie 
walorów środowiskowych i krajobrazowych. Uzyskany efekt realizacji powyższego 
zadania był tożsamy z jednym ze wskaźników określonych w Programie tj. liczba 
wspartych form ochrony przyrody.  

 
 (dowód: akta kontroli str. 218-260, 660-681)  

Gmina w latach 2015 – 2018 (do dnia zakończenia kontroli) nie zaciągała 
zobowiązań (pożyczek) w Funduszu.   

(dowód: akta kontroli str. 689) 

1.9. Gmina w okresie objętym kontrolą otrzymała siedem dotacji od Wojewody 
Podkarpackiego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, w tym dwie w 2015 
r., trzy w 2016 r. oraz dwie w 2017 r.   

W związku z realizacją powyższych zadań Gmina w 2015 r. wydatkowała łącznie 
420.197 zł, co stanowiło 1,8% wydatków ogółem Gminy w 2015 roku. Środki własne 
Gminy stanowiły około 90.198  zł, a środki z dotacji 329.996 zł.  

W 2016 r. Gmina wydatkowała na ten cel łącznie 803.936 zł, co stanowiło 2,9% 
wydatków ogółem Gminy. Środki własne Gminy stanowiły 162.864 tys. zł, a środki z 
dotacji 641.072 zł. 

W 2017 r. wydatkowano kwotę 572.798 zł (co stanowiło 1,8% wydatków ogółem 
Gminy – gdzie środki własne stanowiły około 134.559 zł, a środki z dotacji 438.239 
zł.   

Środki otrzymane w ramach umów na zadania remontów dróg gminnych zostały 
terminowo rozliczone. 

Gmina realizowała 3 zadania z udziałem środków otrzymanych od Województwa 
Podkarpackiego (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
                                                      
15 Wniosek o udzielenie dotacji został złożony w dniu 21 września 2016 r.  
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gruntów rolnych) obejmujące budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych na łączną kwotę 119.402 zł, w tym w 2015 r. 39.825 zł16, w 2016 r. 42.750 
zł, w 2017 r. 36.827 zł.   

Ponadto w 2017 r. Gmina wykonała zadanie polegające na przebudowie jednej 
z dróg gminnych, przy udziale środków dotacji otrzymanej na podstawie umowy 
zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwo Bircza. Łączna wartość zadania 
wynosiła 284.467 zł (co stanowiło 0,87% wydatków Gminy ogółem), z tego środki 
dotacji stanowiły kwotę 80.000 zł, a środki własne Gminy 204.467 zł.  

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w terminowo.  

Realizacja powyższych zadań przyczyniała się do realizacji celów określonych 
w Programie i wpisywała się w priorytet 4 – infrastruktura służąca poprawie 
dostępności i ochronie środowiska, działanie 4.2 wykorzystanie transgranicznej 
infrastruktury komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym. 

Jako osiągnięty efekt należy przyjąć całkowitą długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg, która w przypadku wskazanych siedmiu zadań wyniosła: 
7,85 km.  

(dowód: akta kontroli str. 299-376, 492-533, 729-730, 785-813) 

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała zadania z udziałem środków 
otrzymanych od Konserwatora oraz MKiDN na zabytkowej cerkwi grekokatolickiej 
w miejscowości Kotów, tak:  

- w 2015 r. Gmina realizowała zadania obejmujące remont kopuły cerkwi na łączną 
kwotę 99.999 zł, co stanowiło 0,21% wydatków Gminy ogółem (środki w połowie 
pochodziły z dotacji od Konserwatora i MKiDN, 

- w 2016 r. Gmina realizowała zadania obejmujące pokrycie dachu gontem na 
łączną kwotę 49.904 zł, co stanowiło 0,18% wydatków Gminy ogółem (środki 
w całości stanowiły dotację od Konserwatora),  

- w 2017 r. Gmina realizowała zadania obejmujące prace remontowo-
konserwatorskie dachu na łączną kwotę 32.172 zł, co stanowiło 0,1% wydatków 
Gminy ogółem (środki w kwocie 30.000 zł stanowiły dotację od Konserwatora, 
a w kwocie 2.172 zł środki własne Gminy).  

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała zadania z udziałem środków 
otrzymanych od Konserwatora przy Pałacu Humnickich w Birczy, i tak: 

- w 2016 r. Gmina prowadziła prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji 
i dachu na łączną kwotę 83.197 zł, co stanowiło 0,003% wydatków Gminy ogółem 
(środki w kwocie 80.000 stanowiły dotację od Konserwatora, a w kwocie 3.197 zł 
środki własne Gminy), 

- w 2017 r. Gmina prowadziła prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji 
i dachu na łączną kwotę 49.358 zł, co stanowiło 0,0015% wydatków Gminy ogółem 
(środki w kwocie 41.597 zł stanowiły dotację od Konserwatora, a w kwocie 7.761 zł 
środki własne Gminy), 

Środki otrzymane w ramach powyższych dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rozliczone w terminach określonych w poszczególnych umowach.  

                                                      
16 W tym środki własne Gminy – 11.825 zł 
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Powyższe działania wpisywały się w Program: priorytet 1 – turystyka i rekreacja, 
działanie 1.3. – ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego, a ich 
rezultatem było wsparcie zabytków nieruchomych.  

(dowód: akta kontroli str. 534-603, 824-853) 

Gmina w ramach Podkarpackiego  programu odnowy wsi na lata 2017-2020, na 
podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2017 r. otrzymała z budżetu Województwa 
Podkarpackiego, środki na realizację zadania pn. Organizacja dożynek gminnych – 
festiwalu tradycji i kultury. Wartość zadania wynosiła 20.189 zł, z tego środki dotacji 
stanowiły kwotę 9.891 zł, a wkład własny 10.296 zł (co stanowiło 0,063% wydatków 
Gminy ogółem w 2017 roku). W ramach wskazanych środków zorganizowano 
dożynki gminne, a otrzymane środki te zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z 
zawartą umową.  

Realizacja powyższego zadania wpisywała się w priorytet 3: kapitał ludzki 
i społeczny, działanie 3.3. - partnerstwo społeczne i aktywność obywatelska. Brak 
jest możliwości określenia wskaźnika produktu i rezultatu w układzie priorytetów 
Programu.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-10, 210-217) 

1.10. Gmina była członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Przemyska (LGD). LGD w 2017 r. zleciła wydanie dwóch publikacji: Smaki Ziemi 
Birczańskiej oraz Poeci Ziemi Birczańskiej. Wartość realizacji wskazanego zadania 
wyniosła 3.903 zł. 

Realizacja tego zadania wpisuje się w priorytet 1 – turystyka i rekreacja, działanie 
1.3. – ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast, jako 
rezultatu tego działania nie można przyporządkować w kategorii: wskaźniki produktu 
i rezultatu określone w Programie. 

(dowód: akta kontroli str.  611-630 , 728) 

W latach 2015 - 2018 Gmina nie podejmowała współpracy z innymi instytucjami non 
– profit, na rzecz realizacji Programu, w szczególności nie współuczestniczyła 
w tworzeniu instytucji z otoczenia biznesu, parku technologicznego, parku 
przemysłowego czy też innych form współpracy.  

(dowód: akta kontroli str.723-727) 

1.11. Gmina w 2016 roku udzieliła wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sufczynie (OSP). 

W dniu 19 lipca 2016 r. Komendant Państwowej Straży Pożarnej zawarł z OSP 
umowę w przedmiocie dofinansowania zakupu sprzętu do prowadzenia działań 
ratowniczo – gaśniczych, na mocy, której zobowiązał się do przekazania na ten cel 
30.000 zł.  

Gmina przekazała OSP w Sufczynie kwotę 17.000 zł na zakup sprzętu, materiałów 
i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań gaśniczo – ratowniczych.  

OSP wydatkowała łącznie 47.000 zł na realizację wskazanego zadania.  

Powyższego zadania nie można przypisać do działań określonych w Programie. 
Natomiast uzyskany efekt realizacji tego zadania, którym było wsparcie placówki 
funkcjonującej w ramach systemu ratowniczo – interwencyjno – kryzysowego, był 
tożsamy z jednym ze wskaźników przyjętych w Programie w ramach priorytetu 4 
Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 697-720)  
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1.12. Gmina w 2017 r. zrealizowała dwa zadania, wpisujące się w działania 
Programu, ze środków własnych na łączną kwotę 124.175 zł, co stanowiło 0,38% 
wydatków Gminy ogółem. Zadania te obejmowały remonty dróg gminnych w 
miejscowościach: Leszczawka i Malawa.  

Realizacja powyższych zadań przyczyniała się do realizacji celów określonych 
w Programie i wpisywała się w priorytet 4 – infrastruktura służąca poprawie 
dostępności i ochronie środowiska, działanie 4.2 wykorzystanie transgranicznej 
infrastruktury komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym. 

Jako osiągnięty efekt należy przyjąć całkowitą długość wyremontowanych dróg, 
która w przypadku ww. zadań wyniosła: 0,8 km.  

 

(dowód: akta kontroli str. 751-784, 814-815) 

1.13. Według treści wyjaśnień Pana Grzegorza Gągoli, w związku z realizacją 
Programu odnotowano cztery rodzaje trudności, o charakterze: 1. rynkowym 
(konkurencja innych grantobiorców, ograniczony rynek dostawców, w szczególności 
przy realizacji specjalistycznych usług, powiązania kooperacyjne grantobiorców 
(partnerstwa), 2. finansowym (ograniczone zasoby, konieczność posiadania wkładu 
własnego, rozliczanie wydatków zgodnie z zasadami kwalifikowalności często 
według niejasnych zasad w zakresie podatku VAT brak jednoznacznych 
sformułowań programowych dla jednostek samorządu terytorialnego) 3. 
organizacyjnym (wysoki stopień zbiurokratyzowania wniosków o dotacje oraz 
utrudnienie proceduralne w pozyskiwania środków zewnętrznych) 4. prawnym 
(skomplikowane wytyczne dotyczące organizowania przetargów oraz częste 
nowelizacje aktów prawnych/przepisów wykonawczych).  

(dowód: akta kontroli str. 120-129) 

1.14., 1.15. Do Urzędu Gminy nie wpływały skargi, wnioski ani też petycje dotyczące 
realizacji Programu, a na terenie Gminy nie prowadzono konsultacji dotyczących 
budżetu obywatelskiego.  

Gmina nie współpracowała z Radą Programową, Zarządem Województwa, 
Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Realizacji Przedsięwzięć 
Strategicznych, ani też z innymi jednostkami (poza wskazanymi we wcześniejszej 
części niniejszego wystąpienia).  

 (dowód: akta kontroli str. 120-129, 743-748) 

1.16. W Urzędzie osobą odpowiedzialną za sporządzanie oraz przekazywanie 
informacji dotyczących stanu zaawansowania realizacji projektów obejmujących 
priorytety i działania wskazane w Programie był pracownik zatrudniony na 
stanowisku młodszego referenta. 

W latach 2015 – 2018 (do dnia zakończenia kontroli) Gmina złożyła trzy informacje 
dotyczące realizacji Programu: za 2016 r. oraz za I i II półrocze 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 149-181) 

Gmina Bircza w okresie objętym kontrolą, w ramach sprawozdawczości z realizacji 
Programu, złożyła trzy informacje, w formie Formularza wskaźnik produktu 
i rezultatu w układzie priorytetów Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.  

Informacje przekazane przez Urząd nie wyszczególniały wszystkich działań 
podejmowanych przez Gminę, służących realizacji Programu. 

W sprawozdaniu za 2016 r. Gmina nie wykazała:  
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- remontów dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól, pomimo, iż w okresie tym 
na realizację tych zadań wydatkowała w 2016 r. kwotę 846.146 zł, realizując 
4 zadania (trzy dotyczyły dróg gminnych17 oraz jedno dotyczyło drogi gruntowej18),  

- prac pielęgnacyjnych wykonanych przy pomniku przyrody w Birczy o wartości 
4.868 zł (zadanie to zostało wykazane w sprawozdaniach w 2017 roku),   

- zadania dotyczącego wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 
Sufczyna, polegającego na udzieleniu dotacji na zakup sprzętu ratowniczego 
(wartość zadania 47.000 zł),  

- zadań związanych z usuwaniem eternitu (azbestu) z terenu Gminy o wartości 
43.191 zł.  

W sprawozdaniach z realizacji Programu za I i II półrocze 2017 r. Gmina nie 
wykazała: 

- realizacji zadań związanych z usuwaniem eternitu (azbestu) – wartość zadania 
8,488 zł, 

- remontu drogi gminnej w miejscowości Malawa na kwotę 70.568 zł ze środków 
własnych, 

- dożynek gminnych, na organizację, których wydatkowano kwotę 20.189 zł. 

Ponadto w tych samych sprawozdaniach Gmina wykazała, że:  

- otrzymano od Konserwatora dotację (na realizację zadań przy cerkwi 
w miejscowości Kotów) w wysokości 30.488 zł,  w sytuacji, gdy kwota dotacji 
wynosiła 30.000 zł, 

- otrzymano od Konserwatora dotację (na realizację zadań przy pałacu Humnickich 
w Birczy) w wysokości 87.695 zł,  w sytuacji, gdy kwota dotacji wynosiła 80.000 zł, 
ponadto na zadanie wydatkowano kwotę ze środków własnych w wysokości 
3.197 zł, 

- wydatkowano kwotę około 4.000 zł pochodzących z dotacji oraz 2.000 zł ze 
środków własnych na publikacje: Smaki Ziemi Birczańskiej oraz Poeci Ziemi 
Birczańskiej, w sytuacji, gdy rzeczywiste wydatki poniesione na ten cel stanowiły 
3.903 zł, i poniesione były ze środków dotacji, 

- realizowano remonty dróg gminnych z dotacji Wojewody Podkarpackiego na kwotę 
971,07 tys. zł oraz dotacji otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 
kwotę 71 tys. zł, przy współudziale środków Gminy na kwotę 264,87 tys. zł, bez 
wyszczególniania poszczególnych zrealizowanych zadań. Wg dokumentów 
rozliczeniowych przedstawionych przez Gminę, w 2017 r. na remonty ww. dróg 
gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano odpowiednio 572.798 zł 
i 36.827 zł,  

- przebudowano i zmodernizowano łącznie „3780 km” dróg (sprawozdanie za okres 
styczeń – lipiec 2017 r.), a w rzeczywistości zadania te obejmowały długość 3,780 
km dróg, 

- udzielono wsparcia liceum ogólnokształcącemu w Birczy, nie wykazując żadnych 
kwot (wg opisu do wskaźnika w ramach wsparcia należało wskazać dofinansowanie 
takich jednostek ze środków jst lub zewnętrznych). 

W wyjaśnianiu na powyższą okoliczność Pan Grzegorz Gągola podał: w każdym 
przypadku realizacje przez Gminę zadań związanych z Programem należy oceniać 
                                                      
17 Zadania realizowane z udziałem środków dotacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego  
18 Zadania realizowane z udziałem środków dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Podkarpackiego 
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przez pryzmat zgłoszonych, w toku prac nad samym Programem zadań, które 
według Gminy wpłynęłyby na wzrost poziomu życia mieszkańców Gminy. Jak to już 
zostało wskazane we wcześniejszych wyjaśnieniach, kwestia różnicy w długości jak 
i wartości przebudowanych dróg wynika z faktu, iż dane w sprawozdaniu 
przedstawiane były na podstawie informacji uzyskanej od osoby, która w Urzędzie 
zajmuje się sprawami związanymi z drogownictwem. W kwestii niewykazania 
w sprawozdaniach dożynek gminnych, pragnę wyjaśnić, iż nie uwzględniono ich 
organizacji, bowiem tego rodzaju imprezy nie wpisują się w żaden sposób w 
Program. Analizując zapisy samego Programu należy wskazać, iż jego realizacja 
ma służyć trwałemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu życia mieszkańców Gmin 
objętych Programem, natomiast dożynki są działaniem jednorazowym, którego na 
etapie tworzenia Programu nie dało się przewidzieć, a przede wszystkim 
organizacja dożynek nie ma żadnego związku z podstawowym celem Programu, 
czyli długofalową poprawą  poziomu życia mieszkańców Gmin objętych Programem. 
Odnosząc się do nieujmowania usuwania eternitu (azbest) informuję, że zadanie to 
w ocenie Gminy jest wyłączone z samego Programu, bowiem w jego treści 
wielokrotnie jest o tym mowa o tym fakcie. Jeżeli chodzi o nieujmowanie 
dofinansowanie dla OSP to pragnę wskazać, że sam status Ochotniczych Straży 
Pożarnych, jako organizacji pozarządowych wykluczał je z Programu, bowiem te 
funkcjonują,  jako organizacje pozarządowe  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, a nigdzie w samym Programie nie 
wskazano, iż ma on służyć wsparciu organizacji pozarządowych. Jak już to zostało 
wcześniej nadmienione, Program ma służyć podniesieniu poziomu życia 
mieszkańców gmin nim objętych, a samo dofinansowanie nastąpiło na podstawie 
ustawy, która funkcjonowała w obiegu prawnym na długo przed uchwaleniem 
Programu. W kwestii dróg dojazdowych do pól należy wskazać, iż realizacja takich 
inwestycji w żaden sposób nie stanowi realizacji Programu, bowiem w Programie 
jest mowa o tym, że Projekty realizujące cele działania 4.1. powinny dotyczyć 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportu drogowego. Przedmiotowe 
projekty należy ukierunkować na poprawę dostępności drogowej Bieszczad 
w układzie krajowym oraz modernizację układu infrastruktury drogowej w układzie 
wewnętrznym tego obszaru. Szczególne znaczenie w tym zakresie należy zwrócić 
na drogi umożliwiające dostęp do głównych atrakcji turystycznych Bieszczad, 
modernizacji dróg prowadzących do granicy państwa czy też modernizacja 
infrastruktury drogowej łączącej układ dróg krajowych, regionalnych i lokalnych z 
granicą państwa, natomiast nigdzie nie jest wspominane o drogach dojazdowych do 
pól. Wskazać należy, iż działanie 4.2. Programu przewiduje realizację 
następujących spraw: modernizacja infrastruktury drogowej łączącej układ dróg 
krajowych, regionalnych i lokalnych z granicą państwa, budowa i uruchomienie 
nowych przejść granicznych w ruchu drogowym (na granicy z Ukrainą 
i Słowacją),  realizacja niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych służących 
przywróceniu ruchu transgranicznego na kolejowych przejściach granicznych (na 
granicy z Ukrainą i Słowacją), budowa nowych i modernizacja istniejących 
turystycznych przejść granicznych (na granicy z Ukrainą i Słowacją). Kategoria dróg 
dojazdowych do pól nie mieści się w powyższym zakresie, jak również jako działanie 
ukierunkowane na  poprawę warunków życia (dojazd do własnego pola rolnego) dla 
ograniczonej liczby osób (korzystających z tej drogi),  tym samym nie może być 
utożsamiane z samym Programem, którego podstawowym celem i założeniem jest 
wzrost poziomu życia mieszkańców gmin, jako ogółu. W świetle przywołanych 
założeń Programu, trudno jest właściwie określić, co należałoby wykazywać 
w sprawozdaniach, w kwestii samych dróg. Zgodnie ze sprawozdaniem – należy 
wskazać całkowitą długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Prawo 
nie zna pojęcia modernizacji drogi - pojęcie modernizacji dróg, zostało wykreślone 
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z art. 3 pkt 7 ustawy -  Prawo budowlane przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 
lipca 1998 r. o zmianie niektórych  ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, natomiast 
przebudowa oznacza wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów. W świetle powołanych 
definicji trudno jest określić, co należy traktować, jako realizację Programu. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż większość realizowanych przez Gminę inwestycji 
drogowych stanowiły remonty, które są zdefiniowane w pkt  8  art.  3  ustawy Prawo 
budowlane – przez remont   należy  przez  rozumieć  wykonywanie  w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji , przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, a więc 
z samej definicji remont to zadanie, które nie stanowi realizacji Programu. Pragnę 
również wskazać, że na etapie samego konstruowania Programu, jako remonty jako 
zdarzenia, które można określić jako zdarzenia przyszłe i niepewne (zniszczenie 
dróg) nie były możliwe do zgłoszenia do realizacji przy zgłaszaniu zadań do 
realizacji przez Gminy w ramach tworzenia Programu. Wykonanie tych prac podnosi 
komfort życia mieszkańców, niemniej jednak ideą Programu oraz zgłaszanych do 
realizacji zadań była poprawa komunikacji międzygminnej, gmin zrzeszonych 
w związku. W świetle powyższych kwestii trudno jest wskazać, co należy wpisywać 
w sam Formularz. Odnośnie danych wpisywanych do Sprawozdania (Formularza), 
informuję, iż sam Formularz, nie stanowi jakiejś integralnej części Programu, 
a Gmina nie otrzymała wskazówek co do sposobu jego wypełniania. Sprawozdanie 
to nie było adresowane do Urzędu Marszałkowskiego, a więc stanowiło bardziej 
informację, niż Sprawozdanie (sama nazwa wskazuje, że jest to Formularz, a nie 
sprawozdanie, a Formularz, żeby nabyć cechy dokumentu, tak aby mógł być 
dowodem, musi spełniać określone wymagania, tj. formalne i merytoryczne. 
Wymagania te winny być wyszczególnione w instrukcji wypełniania, która winna być 
jasna i precyzyjna, tak, aby adresat Formularza mógł w sposób jednoznaczny 
wskazać wymagane dane).Odnosząc się do kwestii sprawozdawczości informuję, że 
sam Formularz zawiera sformułowania nieustawowe, a zadania, które Gmina 
realizuje i o przekazanie których wnioskowali kontrolerzy, i kwestionowane są jako 
nieuwzględnione podczas wypełniania Formularza, trudno jest określić jako 
realizację Programu, bowiem zadania ustawowe Gmina realizuje bez względu na 
istnienie Programu i bez niego również zadania te by były realizowane 
(dofinansowanie OSP Sufczyna, drogi, ochrona zabytków i inne). Adresatem 
ewentualnych uwag w zakresie sprawozdawczości, w tym w zakresie danych 
zawartych w samych sprawozdaniach, nie powinna być Gmina, a osoby 
odpowiedzialne za uzgodnienie treści Formularza.  

Ponadto Gmina w składanych sprawozdaniach, wskazywała odsetek dzieci w wieku 
3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym oraz odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków wynosi. Nie wykazywała natomiast wskaźnika dotyczącego 
wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, 
pomimo prowadzonych robót konserwatorskich przy Pałacu Humnickich w Birczy 
oraz cerkwi w miejscowości Kotów.  
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W kwestii wykazywania wskaźników dotyczących wzrostu liczby odwiedzających 
Pan Grzegorz Gągola podał, że prace przy obiektach cerkwi  w miejscowości Kotów 
oraz Pałacu Humnickich w Birczy, nie zostały jeszcze ukończone, a związku z tym 
obiekty te nie są dostępne dla turystów. Natomiast w kwestii wsparcia dla liceum 
ogólnokształcącego, wskazał, iż dane te wykazano omyłkowo, a odnośnie danych 
dotyczących odsetka ludności korzystającego z oczyszczalni oraz liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym, Pan Grzegorz Gągola wyjaśnił, że 
sugerowano się danymi z lat poprzednich, co nie zostało zakwestionowane przez 
instytucję do której kierowany był Formularz.  

Dane ujęte w sprawozdaniach w pozostałym zakresie, były zgodne z danymi 
ujmowanymi w dokumentach rozliczeniowych realizowanych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 149-181, 149-181, 597-603) 

W związku z powyższym Pan Grzegorz Gągola wyjaśnił także m.in. iż: Wypełniając 
formularz stosuje się wskazane wytyczne, według których wykazywany w jego 
ramach postęp w realizacji wskaźników należy odnosić wyłącznie do danych JST za 
wskazany okres półroczny. Opracowując Sprawozdanie roczne pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego sumują dane zadeklarowane przez JST w Formularzach 
półrocznych. (…) Pragnę również zauważyć, że Formularz jest mało czytelny i w 
pełni nie obrazuje wpływu wdrożenia Programu na Rozwój Gminy. W przypadku 
Gminy Bircza priorytety Programu pokrywają się z zadaniami własnymi Gminy. 
Formularz wykazuje rezultaty działalności Gminy np. w sferze poprawy infrastruktury 
drogowej są to głównie dotacje pochodzące od Wojewody Podkarpackiego z 
budżetu państwa, natomiast w przypadku remontu zabytków środki pochodzą 
głównie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego w sposób 
jednoznaczny nie można stwierdzić czy osiągane efekty są wynikiem wdrażania 
Programu, a także, iż Gmina nie zgłaszała uwag do samego formularza informacji, 
gdyż jej adresatem nie był Urząd Marszałkowski.  

(dowód: akta kontroli str. 724-725) 

 

 

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

1. W kontroli ustalono, że Wójt Gminy, wbrew zapisom art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, nie sporządzał i nie przedstawiał Radzie Gminy raportów, 
o stanie środowiska.  
W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Grzegorz Gągola wyjaśnił: nie 
sporządzano raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Bircza 
i nie dokonywano oceny stopnia jego wykonania, ponieważ procedery pozyskania 
danych, jak i samo opracowanie raportu oraz dokonanie oceny wymagają istotnych 
ustaleń. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nakładając na samorządy terytorialne 
obowiązek sporządzania raportów, nie zobowiązał innych podmiotów do 
przekazywania danych niezbędnych do wykonywania opracowania. W efekcie 
proces pozyskiwania danych niezbędnych do wykonywania opracowania jest oparty 
na dobrowolności, co wpływa na obniżenie ich, jakości i znacznie wydłuża termin 
opracowania raportu. 

 (dowód: akta kontroli str. 184) 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Gmina nie posiadała Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, o którym mowa 
w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.  

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Grzegorz Gągola podał: Gmina dąży 
do sporządzania perspektywicznych planów, które określałyby strategiczne cele 
rozwoju, wytyczały kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz 
wskazywałyby środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów 
i zadań w różnych zakresach dziedzinowych. Kolejność opracowania 
poszczególnych strategii i programów będzie uzależniona od możliwości 
podnoszenia, jakości życia mieszkańców, środowiska przyrodniczego czy rozwoju 
gospodarki. Z uwagi na fakt, iż Gmina Bircza w pierwszej kolejności realizuje swoje 
zadania podstawowe (budowa: kanalizacji sanitarnych, wodociągów, placów zabaw, 
czy remontów oczyszczalni ścieków lub dróg), które niejednokrotnie z różnych 
względów (zaludnienia, wysokości wymagana wkładu własnego, wskazanego 
w naborach terminu składania wniosków o dotację uniemożliwiających uzyskanie 
odpowiednich pozwoleń, uzgodnień czy opinii) nie mogą być finansowane 
z programów zewnętrznych i tworzenie różnego rodzaju strategii jest szczególnie 
utrudnione. Nie można wówczas wskazać w nich realnych źródeł środków 
finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych celów i zadań. Tworzenie zasad 
i sposobów zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym 10-15 
letnim określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować 
i rozwijać się bez wskazywania źródeł pozyskiwania środków finansowych byłoby 
czystą fikcją, i w przypadku zlecenia na zewnątrz wykonania strategii wiązałoby się 
to tylko z wydatkowaniem środków z budżetu gminy. Gmina skupia się na realizacji 
inwestycji, które powodują długofalową poprawę poziomu życia mieszkańców oraz 
wpływają na jej terytorialny jej rozwój. Obecnie analizujemy stan istniejący 
warunkującego rozwój lokalny m.in. warunków przyrodniczych, w tym form ochrony 
przyrody, zabytków, sieci placówek oświatowych, przedsiębiorców, gospodarstw 
agroturystycznych, od którego będzie uzależnione wskazanie głównych celów 
strategicznych, takich, jak: jakość życia, rozwój gospodarczy i ochrona środowiska. 
Dopiero po przeprowadzeniu powyższych prac będzie możliwe wykonywanie 
przedmiotowych strategii i programów.  

W Gminie Bircza przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami (GPONZ). W toku postępowania przy sporządzaniu ww. programu 
wykonano czynności poznawcze – zebrano i przeanalizowano istniejące materiały 
o charakterze strategicznym i planistycznym opracowanych na poziomie gminy, 
z jednoczesnym rozpoznaniem zasobu dziedzictwa kulturowego gminy na 
podstawie gminnej ewidencji zabytków, badań terenowych (rozpoznanie stanu 
zachowania zabytków) oraz dokumentacji i literatury przedmiotu. Na dzień dzisiejszy 
nie zakończono powyższych prac. Po wykonaniu analizy oraz wyciągnięciu 
stosownych wniosków zostaną określone priorytety, kierunki działań oraz zadań 
wraz z wypracowaniem kryteriów jego oceny. Będzie podstawą do opracowania 
i uchwalenia GPONZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 185-187) 

3. Gmina nie posiadała Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, o którym 
mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Poprzednia Strategia została opracowana w 2009 roku i straciła swoją ważność 
w 2013 roku.  
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W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Grzegorz Gągola podał: Przyjęta 
w marcu 2009 r., Uchwałą Nr XL/26/2009 Rady Gminy Bircza Gminna Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych obowiązywała na lata 2009-2013. Straciła 
ona swoją aktualność z dniem 31 grudnia 2013 r. Przygotowywany jest nowy 
dokument, który będzie odzwierciedleniem bieżących potrzeb, a następnie wskaże 
możliwości służące rozwiązywaniu problemów nurtujących naszą społeczność 
lokalną (…). 

(dowód: akta kontroli str. 188-189, 721-723) 

4. Gmina w składanych Sprawozdaniach z realizacji wskaźników Programu 
podawała nierzetelne dane w zakresie wydatkowanych kwot na realizowane 
zadania. 

W związku z powyższym Pan Grzegorz Gągola wyjaśnił, że w chwili obecnej brak 
jest możliwości ustalenia na jakiej podstawie ujmowano dane w sprawozdaniu za 
2016 rok oraz za pierwsze półrocze 2017 roku, bowiem osoba, która sporządzała 
powyższe Formularze w chwili obecnej nie jest już pracownikiem tut. Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 188-189, 721-723) 

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 Kontroli19, wnosi o: 

1. sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami stosowanie do art. 87 
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków,  

2. opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
stosownie do art. 16b ustawy o pomocy społecznej,  

3. opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy raportów o stanie środowiska 
stosowanie do art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

4. ujmowanie rzetelnych danych w sprawozdaniach z realizacji wskaźników 
Programu. 

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 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

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

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

 wykonania wniosków 
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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   13     lipca 2018 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Paweł Rakowski  

Starszy Inspektor k. p.  

/…/ 

Wicedyrektor Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Rzeszowie 

 z up.  

/…/ 

Robert Łukasz  

            


