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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 
35-010 Rzeszów, nr regonu 690587255, zwanego w dalszej treści „Urzędem.” 
 
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego (MWP) od dnia 27 maja 
2013 r. 
 
Działania podejmowane przez samorząd województwa, służące przygotowaniu 
i wdrażaniu przez gminy programów rewitalizacji. 
Efekty dotychczasowej realizacji programów rewitalizacji. 
 
Lata 2016 – 2018. Ponadto badaniami kontrolnymi objęto również działania 
i zdarzenia, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 
 
Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/169/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.  

    (akta kontroli str. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Samorząd Województwa Podkarpackiego (SWP) dołożył należytej staranności 
odnośnie rozpropagowania wśród gmin województwa podkarpackiego możliwości 
ubiegania się o dotacje na opracowanie programów rewitalizacji gmin (PRG) 
w zakresie kompleksowego procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych.  
Ze względu na fakt, iż ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji3 (ustawa 
o rewitalizacji) obowiązuje niedługo i brak jest wypracowanej praktyki w jej 
stosowaniu, jednostki samorządu terytorialnego (jst) miały istotne problemy 
z przygotowaniem licznych dokumentów, opinii, analiz i ekspertyz, niezbędnych do 
przygotowania i opracowania PRG oraz z wyborem projektów rewitalizacyjnych.  
Nie bez znaczenia był również brak doświadczenia jst, jak również SWP 
w dziedzinie rewitalizacji, a także w zarządzaniu procesem rewitalizacji oraz 
w prowadzeniu jego monitoringu i ewaluacji, co spowodowało, że sporządzane 
przez jst PRG wymagały licznych korekt, poprawek, uzgodnień, bądź 
w ostateczności zostały odrzucone ze względów formalnoprawnych lub 
merytorycznych. 
Należy zauważyć długotrwałość procesu weryfikacji i oceny PRG, w granicach 
skrajnych od 427 do 540 dni, prowadzonej pod kątem spełnienia Wytycznych 
Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Wytyczne Ministra Rozwoju)4, Instrukcji 
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO WP 
2014 – 2020 (Instrukcja)5 i ustawy o rewitalizacji, szczególnie w I edycji konkursu 
dotacji. 
Stwierdzono nieprzestrzeganie zapisów Instrukcji i Regulaminu oceny PRG 
odnośnie terminów do przeprowadzania weryfikacji formalnej i merytorycznej, a w 3 
pozytywnie zaopiniowanych programach rewitalizacji, niespełnianie wymogów 
ustawy o rewitalizacji lub Wytycznych Ministra Rozwoju. 
Zaakceptowane przez SWP w umowie z Ministerstwem Rozwoju z dnia 23 grudnia 
2015 r.6 terminy realizacji zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu 
albo aktualizacji programów rewitalizacji oraz przeprowadzenia konkursu dotacji były 
nieadekwatne do możliwości przeprowadzenia tego procesu. 
W trakcie trwania trzech edycji konkursu dotacji odrzucono łącznie 20 wniosków 
gmin o dotację z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub merytorycznych, 
dotyczących opracowania programów rewitalizacyjnych, a 4 gminy zrezygnowały 
z przyznanej dotacji. 
W ocenie NIK przyjęte zasady i skomplikowane procedury związane 
z opracowaniem programów rewitalizacji wpłynęły na niski stopień wykorzystania 
środków dotacji dla gmin w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej w umowie 
SWP z Ministrem Rozwoju. Ostatecznie w ramach trzech edycji konkursu dotacji na 
przygotowanie programów rewitalizacji, 53 gminom przyznano refundację wydatków 
z tym związanych w łącznej wysokości 1.797,3 tys. zł, przy łącznym wkładzie gmin, 
wynoszącym kwotę 218 tys. zł. Stanowiło to zaledwie 36,2% pierwotnie zakładanej 
w umowie z Ministrem Rozwoju wartości dotacji (5.560 tys. zł). 
Dotacje na opracowanie programów rewitalizacji zostały wykorzystane i rozliczone 
zgodnie z przyjętymi zasadami.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 1398. 
4 Wytyczne MR Nr MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z 2 sierpnia 2016 r. 
5 Uchwała ZWP Nr 194/3956/16 z 12 lipca 2016 r. i Uchwała ZWP Nr 296/5906/17 z 18 kwietnia 2017 r. 
6 Umowa SWP z Ministrem Rozwoju Nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. ze zm. 
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SWP prowadził monitoring wydatków środków Unii Europejskiej i budżetowych, 
przekazanych gminom na realizację zadań w zakresie opracowania lub aktualizacji 
programów rewitalizacji. 
Ze względu na fakt, że programy rewitalizacji, ujęte w Wykazie PRWP, zakładają 
realizację zadań i działań rewitalizacyjnych wykraczających poza 2018 r., brak jest 
na tym etapie całościowych efektów rewitalizacyjnych w gminach, w porównaniu do 
założeń, zawartych w tych programach.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

 

1. Opracowanie programu rewitalizacji 

1.1. Działania podejmowane przez SWP, służące prawidłowemu 
przygotowaniu i wdrażaniu przez gminy rewitalizacji 

1.1.1. SWP w dniu 23 grudnia 2015 r. zawarł z Ministrem Rozwoju8 Umowę na 
przekazanie SWP dotacji celowej na realizację zadania, zwanego dalej „Zadaniem”, 
polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów 
rewitalizacji.  
Minister Rozwoju zobowiązał się do przekazania na realizację Zadania dotacji 
celowej w łącznej wysokości do 5.560.000 zł. 
Łączna wysokość wydatków przeznaczonych na realizację Zadania (kwota dotacji, 
wkład własny SWP oraz gmin – dotacjobiorców, wynoszący minimum 10% kosztów 
kwalifikowalnych realizacji Zadania) wynieść miała kwotę 6.178.000 zł.  
Wysokość przyznanej dotacji, od chwili zawarcia Umowy, ulegała zmianom 
kolejnymi aneksami, zawieranymi dwustronnie do Umowy i tak: 
- według aneksu Nr 5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. wynosiła 4.034.927,71 zł, zaś 
łączna wartość wydatków na realizację Zadania kwotę 4.594.167,35 zł, 
- według aneksu Nr 9 z dnia 25 października 2018 r. miała wynosić kwotę 
2.402.225,18 zł, zaś łączna wartość wydatków na realizację Zadania miała zamknąć 
się kwotą 2.755.073,63 zł. 
Ostatecznie po trzech edycjach konkursu dotacji 53 gminom przyznano refundację 
wydatków, związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji, w wysokości 
1.797.290,87 zł, przy łącznym wkładzie własnym gmin, wynoszącym 217.965,03 zł. 
Dotacja współfinansowana była w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Funduszu Spójności (FS), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020 (PO PT 2014 – 2020) oraz w 15% z budżetu państwa.  
Termin realizacji Zadania w Umowie ustalono do dnia 31 grudnia 2017 r., natomiast 
kolejnymi aneksami, zawieranymi dwustronnie do Umowy, dokonywano również 
zmian tego terminu i tak: 
- aneksem Nr 6 z dnia 18 grudnia 2017 r. wydłużono go do dnia 30 czerwca 2018 r., 
- aneksem Nr 7 z dnia 18 czerwca 2018 r. wydłużono go do dnia 30 września 
2018 r., 
- aneksem Nr 8 z dnia 28 września 2018 r. wydłużono go do dnia 31 października 
2018 r. 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Od 12 stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju.  
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SWP, zgodnie z Umową, zobowiązał się rozstrzygnąć konkurs dotacji nie później niż 
w terminie ośmiu miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, jednakże aneksem Nr 
3 z dnia 23 sierpnia 2016 r. do Umowy, dokonano jego zmiany na termin, „nie 
później niż w ciągu dziesięciu miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy”, 
a następnie za każdorazową zgodą Ministra Rozwoju, uchwałami ZWP wyznaczono 
terminy kolejnych edycji konkursu, tj. do dnia 15 grudnia 2016 r. – II edycja i do dnia 
3 sierpnia 2018 r. – III edycja. 

(akta kontroli str. 2 – 157)  
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa9 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 - 202010, uchwałą ZWP z dnia 18 kwietnia 2017 r. 
uchylono Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia 
w ramach RPO WP 2014 – 2020 z dnia 12 lipca 2016 r. i przyjęto nową Instrukcję. 
Instrukcja obowiązująca zawiera następujące zagadnienia i elementy: 
- cel i zakres, które są uzupełnieniem warunków opracowania lub aktualizacji 
programów rewitalizacji, zawierających projekty rewitalizacyjne, zaplanowane do 
dofinansowania w ramach RPO WP 2014 – 2020, określone w Wytycznych Ministra 
Rozwoju oraz określają procedury ich opiniowania przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WP 2014 – 2020, 
- działania rewitalizacyjne w ramach RPO WP 2014 – 2020, 
- opiniowanie programu rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014 – 
2020, 
- wymogi Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 – 2020, dotyczące kwalifikowania 
obszaru rewitalizacji do wsparcia, 
- procedurę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wymaganą 
w programie rewitalizacji. 
Załącznikiem do Instrukcji jest Regulamin oceny programów rewitalizacji przez 
Zespół. 
Ww. Regulamin zawiera, m.in.: 
- tryb zgłaszania programów do Wykazu PRWP, 
- zasady weryfikacji merytorycznej programu rewitalizacji w ramach konkursu 
dotacji, 
- zasady oceny merytorycznej programu rewitalizacji (przygotowanego bez 
dofinansowania w ramach konkursu dotacji – przygotowanie programów 
rewitalizacji), 
- zasady aktualizacji programu rewitalizacji. 
Zgodnie z zapisem punktu III.18. Regulaminu oceny programów rewitalizacji, 
w przypadku programów rewitalizacji, realizowanych w ramach I i II edycji konkursu 
dotacji, gmina miała prawo tylko do jednorazowej korekty programu rewitalizacji. 
W III edycji gminy nie miały takiej możliwości, gdyż warunkiem koniecznym 
uczestnictwa w konkursie było wpisanie programu rewitalizacji do Wykazu PRWP. 
Załącznikami do Regulaminu oceny programów rewitalizacji były karty weryfikacji 
formalnej programu rewitalizacji oraz karty weryfikacji merytorycznej programu 
rewitalizacji, zawierające katalogi wymogów, niezbędnych do spełnienia, celem 
nadania wnioskowi dalszego biegu proceduralnego, skierowania do korekty, bądź 
jego odrzucenia. 
                      (akta kontroli str. 158 - 211) 
 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm. 
10 Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm. 
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Odnośnie przyczyn zmiany Instrukcji w toku postępowania konkursowego dotacji, 
Władysław Ortyl – MWP wyjaśnił, że:  
„Celem Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia 
w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 jest uzupełnienie warunków opracowania 
lub aktualizacji programów rewitalizacji, zawierających projekty rewitalizacyjne, 
zaplanowane do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, które określono 
w Wytycznych Ministra Rozwoju oraz określenie procedur ich opiniowania przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014 - 2020.  
Aktualizacja Instrukcji przyjęta uchwałą Nr 29/5906/17 ZWP z dnia 18 kwietnia 
2017 r. była spowodowana, m.in.:  
- zmianą Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014 - 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,  
- koniecznością dokładniejszego opisania wymogów dotyczących wsparcia 
rewitalizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020,  
- doprecyzowania zasad aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego,  
- wprowadzenia możliwości przedkładania przez gminy ostatecznego projektu 
programu rewitalizacji (nieprzyjętego przez radę gminy) do weryfikacji przez Zespół 
ds. rewitalizacji,  
- określenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji 
w województwie podkarpackim, w tym ustalenia wzorów kart oceny formalnej 
i merytorycznej programów rewitalizacji.  
Zmiany miały usprawnić proces przygotowania programów rewitalizacji przez gminy 
województwa  podkarpackiego, a także proces weryfikacji programów rewitalizacji 
przez Zespół ds. rewitalizacji.  
Zmiany wprowadzono przed przewidywanym okresem najintensywniejszego 
składania programów rewitalizacji do Urzędu.” 

  (akta kontroli str. 212 - 224) 
 
1.1.2. Zadania z zakresu prawidłowego przygotowania, wdrażania i wsparcia PRG, 
zgodnie z § 4 zarządzenia w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz 
szczegółowego zakresu działania Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
(DRR)11, należą do zakresu działania Oddziału ds. sprawozdawczości tego 
Departamentu w ramach RPO WP 2014 – 2020, który m.in.: 
1) realizuje zadania związane z dotacjami na wsparcie gmin w opracowaniu albo 
aktualizacji programów rewitalizacji, a w szczególności: 
- organizuje i koordynuje prace Zespołu, m.in. w zakresie weryfikacji i oceny 
programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, 
- organizuje pracę komisji konkursowej (ocena wniosków o dotację) i konkursy 
dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy, 
- podpisuje umowy z wybranymi przez komisję konkursową dotacjobiorcami, 
- zapewnia techniczną organizację spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla gmin, 
- prowadzi bieżący monitoring nad realizacją projektów i kontroluje ponoszenie 
wydatków, zgodnie z zawartymi umowami z dotacjobiorcami, 
- współpracuje z Oddziałem rozliczania finansowego dotacji RPO WP 2014 – 2020 
i przedkłada do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania z wydatkowania dotacji, 
2) prowadzi Wykaz PRWP, 
3) współpracuje z jednostkami administracji samorządowej, rządowej 
i organizacjami pozarządowymi w zakresie programowania rewitalizacji. 

                                                      
11 Zarządzenie MWP Nr 33/2018 z dnia 19 marca 2018 r., zm. Nr 38/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
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Zgodnie z zapisem w rozdziale 4 pkt 4.2 Instrukcji, weryfikacja i opiniowanie PRG 
wykonywane były przez powołany przez MWP Zespół, którego obsługa była 
prowadzona przez DRR. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa oraz Umowy 
z dnia 23 grudnia 2015 r., zarządzeniem MWP12 z dnia 28 grudnia 2015 r. powołano 
Zespół, pierwotnie w składzie 12 osobowym.  
W skład Zespołu weszli przedstawiciele Urzędu: DRR, Departamentu Zarządzania 
RPO oraz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 
W § 2 zarządzenia określono zadania Zespołu, do których należy: 
- przygotowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla gmin 
województwa, 
- organizacja konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów 
rewitalizacji przez gminy województwa, 
- udział w pracach komisji konkursowej – ocena wniosków o dotację na opracowanie 
programów rewitalizacji, 
- wsparcie merytoryczne dla wybranych projektów w zakresie przygotowania 
programu rewitalizacji, 
- weryfikacja i ocena programów rewitalizacji, przygotowanych albo 
zaktualizowanych w ramach dotacji, 
- weryfikacja i ocena programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Rozwoju. 
Kolejnymi zarządzeniami MWP dokonywano zmian osobowych w Zespole oraz 
zwiększenia jego stanu do 22 osób. 
W dniu 22 stycznia 2016 r. MWP skierował do wszystkich jednostek 
samorządowych województwa pisemną informację o: 
- zawarciu przez SWP w dniu 23 grudnia 2015 r. Umowy, 
- ogłoszonym konkursie dotacji na działania wspierające gminy i możliwości 
składania wniosków o dotację w terminie do 3 marca 2016 r., 
- puli środków finansowych w wysokości 4.896.160 zł z FS w ramach PO PT 2014 – 
2020 (85% środków) oraz z budżetu państwa (15% środków). 
W dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.podkarpackie.pl umieszczono 
informację o spotkaniach informacyjnych dla gmin w Urzędzie, w związku 
z ogłoszonym w dniu 21 stycznia 2016 r. konkursem dotacji na działania 
wspierające gminy w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów 
rewitalizacji, w dniach 16, 18 i 19 lutego 2016 r. 
Uchwałą ZWP z dnia 8 marca 2016 r.13 powołano komisję konkursową w składzie 
7 osobowym do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji (komisja konkursowa), 
składanych w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie 
przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie województwa 
podkarpackiego. 
Na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej, w jej pracach mogli 
uczestniczyć eksperci zewnętrzni do spraw programów rewitalizacji, wybrani 
w otwartym konkursie, jak również wyznaczeni przedstawiciele przez Ministra 
Rozwoju. 
Zadaniem komisji konkursowej była ocena oraz wskazanie do dofinansowania 
wniosków o przyznanie dotacji, składanych w konkursie dotacji. 
Prace komisji konkursowej określił Regulamin pracy komisji konkursowej, 
stanowiący załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu dotacji. 

                                                      
12 Zarządzenie MWP Nr 95/2015 z 28 grudnia 2015 r., zm. Nr 12/2016 z 5 lutego 2016 r., zm. Nr 10/2017 z 15 marca 2017 r., 
zm. Nr 20/2017 z 7 czerwca 2017 r., zm. Nr 58/2017 z 29 grudnia 2017 r., zm. Nr 52/2018 z 15 czerwca 2018 r. 
13 Nr 155/3220.  
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Uchwałą ZWP14 z dnia 26 kwietnia 2016 r. ZWP: 
- ogłosił nabór kandydatów na ekspertów, 
- przyjął zasady naboru kandydatów na ekspertów, 
- ustalił treść ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów, które zostało 
opublikowane na stronie internetowej www.podkarpackie.pl,  
- przyjął zasady prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów 
rewitalizacji. 
Oceny formalnej złożonych wniosków na ekspertów dokonywała komisja 
kwalifikacyjna na posiedzeniach, która sporządzała karty oceny wniosku kandydata 
z weryfikacji formalnej oraz z weryfikacji merytorycznej i rekomendowała o wpisanie 
osoby do wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji. 
ZWP uchwałą z dnia 10 czerwca 2016 r.15 zatwierdził wykaz 6 kandydatów na 
ekspertów ds. programów rewitalizacji. 
Ostatecznego wyboru ekspertów dokonano w oparciu o zapisy uchwały ZWP z dnia 
26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów oraz 
według zasad naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów 
na ekspertów ds. programów rewitalizacji. 
Kwalifikacje ekspertów odpowiadały wymaganiom zawartym w § 2 zasad naboru 
kandydatów na ekspertów. 
Całokształtem przygotowań organizacyjnych oraz przeprowadzeniem konkursów 
dotacji na działania wspierające opracowanie lub aktualizację PRG zajmował się 
w Urzędzie DRR. 

  (akta kontroli str. 225 - 229) 
 

Odnośnie spraw organizacyjnych i procedur rewitalizacyjnych, potrzeb kadrowych 
w tym zakresie oraz ich adekwatności w stosunku do skali prowadzonego procesu 
rewitalizacji, Władysław Ortyl - MWP wyjaśnił, że:  
„Przygotowując się do realizacji Projektu, ilość programów rewitalizacji szacowano 
na podstawie doświadczeń z realizacji Działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP 
na lata 2007 - 2013.  
Mając na uwadze także nowe podejście do rewitalizacji w perspektywie 2014 – 
2020, zakładano od 40 do 50 wniosków o dofinansowanie opracowania lub 
aktualizacji programów rewitalizacji.  
Przyjęto, że znacząca większość skończy się pozytywnie i do weryfikacji przez 
Zespół ds. rewitalizacji trafi podobna lub nieznacznie większa liczba programów 
rewitalizacji, uwzględniając programy opracowane ze środków własnych lub innych 
źródeł. 
Zgodnie z umową do realizacji obsługi Konkursu dotacji zaangażowanych było 
dwóch koordynatorów projektu (1 etat).  
Koordynatorzy Projektu odpowiedzialni byli za koordynację i nadzór nad realizacją 
zadania oraz organizację techniczną:  
- spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców,  
- spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla gmin województwa podkarpackiego,   
- organizację konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów 
rewitalizacji przez gminy województwa podkarpackiego, 
- podpisywanie umów z wybranymi przez komisję konkursową dotacjobiorcami, 
- koordynowanie rozliczania wydatków ponoszonych na podstawie Umowy,  w tym 
monitoring nad realizacją projektów i kontrolę prawidłowości ponoszenia wydatków 
zgodnie z postanowieniami umowy z dotacjobiorcami,  

                                                      
14Nr 169/3480/16. 
15 Nr 185/3769/16. 
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- opracowanie sprawozdań rocznych   i sprawozdania końcowego z realizacji 
projektu,  
- bieżący kontakt z Ministerstwem Rozwoju, a później z Ministerstwem Inwestycji 
i Rozwoju w zakresie prawidłowej realizacji Umowy. 
Do weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji zaangażowane były osoby wchodzące 
w skład Komisji Konkursowej oraz eksperci ds. rewitalizacji.  
W ramach pierwszej edycji Konkursu dotacji, ZWP uchwałą Nr 155/3220/16 z dnia 
8 marca 2016 r. powołał Komisję Konkursową.  
Do składu Komisji zostali powołani pracownicy Urzędu (członkowie Zespołu ds. 
rewitalizacji) – 7 osób.  
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w pracach Komisji 
Konkursowej mogli uczestniczyć eksperci zewnętrzni do spraw programów 
rewitalizacji, wybrani w otwartym konkursie.  
Do oceny merytorycznej wniosków zostali wybrani eksperci ds. rewitalizacji 
w ramach ogłoszonego otwartego naboru kandydatów (uchwała Nr 169/3480/16 
ZWP z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na 
ekspertów oraz przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia 
Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji).  
Z każdym z ekspertów ds. rewitalizacji, biorącym udział w ocenie merytorycznej 
wniosków o przyznanie dotacji w Konkursie dotacji, została podpisana umowa 
zlecenie, łącznie podpisano 6 umów.  
Do weryfikacji złożonych przez gminy dokumentów, do podpisania umowy 
o przyznanie dotacji oraz procesu koordynacji podpisywania umów pomiędzy 
województwem podkarpackim a gminami, zaangażowane początkowo były 2 osoby 
(pracownicy z Oddziału Monitoringu i Ewaluacji). 
W związku z dużą liczbą umów do podpisania z gminami (71 projektów) zwiększono 
zaangażowanie osób o kolejne 2 osoby, przeniesione czasowo z Oddziału 
Wspierania Innowacyjności i Inteligentnego Rozwoju Regionu.  
W trakcie realizacji umów z gminami zmianie ulegał okres realizacji projektu 
(wydłużenie) oraz istniała możliwość wydłużenia terminu złożenia korekty programu 
rewitalizacji przez gminy, co skutkowało aneksowaniem umów z gminami.  
Do koordynacji podpisywania aneksów do umów z gminami oraz korespondencji 
z gminami zaangażowano dodatkowo 1 osobę.  
W ramach drugiej edycji Konkursu dotacji, ZWP uchwałą Nr 248/4969/16 z dnia 
13 grudnia 2017 r. powołał Komisję Konkursową ds. oceny wniosków.  
Do składu Komisji zostali powołani pracownicy Urzędu (członkowie Zespołu ds. 
rewitalizacji) – 7 osób.  
Do oceny merytorycznej zostali wybrani eksperci ds. rewitalizacji – 5 osób (uchwała 
Nr 185/3769/16 z dnia 10 czerwca 2016 r. ZWP w sprawie zatwierdzenia Wykazu 
kandydatów na ekspertów ds. rewitalizacji).  
Z ekspertami ds. programów rewitalizacji, biorącymi udział w ocenie merytorycznej 
wniosków o przyznanie dotacji w Konkursie dotacji – II edycja, zostały podpisane 
umowy zlecenia.  
ZWP w ramach drugiej edycji przyznał dotację dla 38 projektów.  
W procesie koordynacji podpisywania umów pomiędzy województwem 
podkarpackim a gminami oraz aneksowania umów z gminami (w związku 
z wydłużeniem okresu realizacji projektu, z możliwością wydłużenia terminu na 
złożenie korekty programu rewitalizacji przez gminy) zaangażowane były 4 osoby 
(pracownicy Oddziału Monitoringu i Ewaluacji).  
W ramach trzeciej edycji Konkursu dotacji, ZWP uchwałą Nr 422/8801/18 z dnia 
24 kwietnia 2018 r. powołał Komisję konkursową ds. oceny wniosków.  
Ocena wniosków o przyznanie dotacji (formalna i merytoryczna) została 
przeprowadzona wyłącznie przez pracowników Urzędu.  
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Łącznie w ocenie 28 wniosków o przyznanie dotacji wzięło udział 7 osób.  
ZWP w ramach drugiej edycji przyznał dotację dla 24 projektów.  
Do procesu koordynacji podpisywania umów pomiędzy województwem 
podkarpackim a gminami zaangażowane były 3 osoby.  
Od lutego 2017 r. do weryfikacji sprawozdań okresowych/końcowych z realizacji 
projektów złożonych przez gminy w Konkursie dotacji (I, II, III edycja) zaangażowani 
zostali pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego - Oddział Instrumentów 
Inżynierii Finansowej i Rozliczania RPO 2007 - 2013.  
W I edycji Konkursu dotacji zaangażowanych było 11 osób, w tym 7 osób 
oceniających, 3 osoby akceptujące i 1 osoba zatwierdzająca.  
W II edycji Konkursu dotacji oceną sprawozdań zajmowało się 7 osób, z których 
5 osób było oceniających, 1 osoba akceptująca oraz 1 osoba zatwierdzająca.  
W III edycji Konkursu dotacji – za ocenę odpowiedzialnych było w sumie 
8 pracowników, w tym 6 osób oceniających, 1 osoba akceptująca i 1 osoba 
zatwierdzająca.  
Łącznie oceną sprawozdań ds. rewitalizacji w trzech edycjach Konkursu dotacji 
zajmowało się 14 pracowników. 
Zaangażowanie pracowników Urzędu i jednostek podległych było dostosowane do 
wymagań realizacji ww. projektu (zadanie ograniczone w czasie), a także do 
możliwości kadrowych zaangażowanych instytucji. 
Zespół ds. rewitalizacji, w momencie powołania liczył 12 osób (w skład Zespołu 
ds. rewitalizacji wchodzili pracownicy Urzędu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie).  
Po naborze wniosków w II edycji Konkursu dotacji poszerzono skład Zespołu 
o dodatkowe osoby z Urzędu oraz jednostek podległych (8 osób).  
Z powodu spłynięcia dużej ilości programów do opiniowania, a także ograniczeń 
czasowych, wynikających z Wytycznych Ministra Rozwoju oraz Instrukcji 
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO WP na 
lata 2014 – 2020, powołano kolejne dwie osoby (w skład Zespołu wchodziły 
24 osoby).  
Zwiększenie liczby osób wynikało również z faktu, że nadsyłane programy 
rewitalizacji były obszernymi dokumentami, w związku z tym czas oceny danego 
programu rewitalizacji wymagał większego zaangażowania czasowego osób 
oceniających.  
Założeniem było, że dla większości osób wchodzących w skład Zespołu ds. 
rewitalizacji było to dodatkowe zadanie, oprócz podstawowego zakresu 
obowiązków.  
W ramach projektu 2 osoby były finansowane w 100%, ale osoby te zajmowały się 
także pozostałymi zadaniami merytorycznymi w projekcie (ocena formalną, 
organizacją merytorycznych spotkań).  
Późniejsze zmiany składu Zespołu ds. rewitalizacji dokonano na wniosek 
poszczególnych instytucji.  
Zespół obecnie składa się z 22 osób.  
Ze względu na charakter zadań Zespołu ds. rewitalizacji, który obejmuje swoim 
zakresem problematykę planowania przestrzennego, finansowania projektów 
z EFRR, EFS, FS, do jego składu zostały włączone osoby zatrudnione 
w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego, Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz różnych komórek 
organizacyjnych Urzędu.  
Zaangażowanie osób z różnych instytucji wzmocniło jakość oceny programów 
rewitalizacyjnych.  
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Zgodnie z Instrukcją, każdy oceniany dokument, był konsultowany na spotkaniach 
Zespołu ds. rewitalizacji oraz szczegółowo i dogłębnie analizowano wszystkie 
aspekty oceny.”  

  (akta kontroli str. 212 - 224) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

1.2. Opiniowanie/weryfikacja przygotowanych przez gminy 
programów rewitalizacji 

1.2.1. Uchwałą ZWP16 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 
dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego: 
- przyjęto Regulamin konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, 
- ogłoszono konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, 
- informację o konkursie postanowiono opublikować na stronie internetowej 
www.rpo.podkarpackie.pl i www.podkarpackie.pl. 
Głównym celem było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach RPO WP, poprzez pomoc 
w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla 
prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych 
na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki 
i uwarunkowań poszczególnych gmin. 
Do dodatkowych celów zaliczono upowszechnienie rozumienia rewitalizacji, jako 
procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na 
wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie gmin do 
tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, 
podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie 
programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów 
zdegradowanych. 
Na konkurs dotacji ogłoszony przez ZWP w dniu 21 stycznia 2016 r., 
w wyznaczonym terminie składania wniosków na wsparcie gmin z województwa 
w zakresie przygotowania albo aktualizacji programów rewitalizacji do dnia 3 marca 
2016 r., do Urzędu wpłynęło 88 wniosków gmin. 
Komisja konkursowa na posiedzeniach w dniach od 9 marca 2016 r. do 27 kwietnia 
2016 r. dokonała oceny formalnej wszystkich 88 wniosków gmin pod względem 
spełniania wymogów, określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju, Instrukcji oraz 
ustawy o rewitalizacji.  
Wniosek 1 gminy (Wielopole Skrzyńskie) komisja konkursowa oceniła negatywnie 
i odrzuciła. 
W uzasadnieniu komisja konkursowa stwierdziła, że zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 
6 Regulaminu pracy komisji konkursowej, wniosek zostaje odrzucony, jeśli czas 
trwania projektu przekracza maksymalny, dozwolony czas realizacji projektu, 
a według punktu XI ppkt 11.2 Regulaminu konkursu dotacji, projekty muszą zostać 
zrealizowane do 31 stycznia 2017 r. 
Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego 
działania, określonego we wniosku o udzielenie dotacji, zaś wnioskodawca określił 
czas trwania projektu od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. 

                                                      
16 Uchwała ZWP Nr 136/2926/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku dokonanej oceny formalnej 87 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, 
z tym, że w 24 przypadkach wnioskodawcy zostali wezwani do dokonania 
stosownych poprawek i uzupełnień w dokumentach.  
Wymagane poprawki i uzupełnienia zostały wykonane przez gminy w zakreślonym 
terminie. 
Komisja konkursowa w dniu 12 maja 2016 r. sporządziła stosowny protokół 
z kwalifikacji formalnej wniosków, do którego dołączono listy obecności członków 
komisji konkursowej. 
W dniu 18 maja 2016 r. komisja konkursowa zamieściła na stronie internetowej 
www.rpo.podkarpackie.pl informację o zakończeniu oceny formalnej wniosków 
w ramach konkursu, podając, iż od 21 stycznia 2016 r. do 3 marca 2016 r. wpłynęło 
łącznie 88 wniosków na wnioskowaną kwotę 5.653.033,59 zł, które oceniono pod 
względem formalnym i do oceny merytorycznej skierowano 87 wniosków. 
W dniu 5 lipca 2016 r. na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl  
zamieszczono informację, „iż ze względu na fakt, że w ocenie merytorycznej bierze 
86 złożonych wniosków (Gmina Stalowa Wola w międzyczasie wycofała wniosek ze 
względu, że uzyskała dotację na projekt rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa 
rewitalizacja miast” Ministerstwa Rozwoju), wskazany w ogłoszeniu o konkursie 
termin rozstrzygnięcia na maj 2016 r., został przesunięty na 23 sierpnia 2016 r., 
zgodnie z zastrzeżeniem, że rozstrzygnięcie konkursu w podanym terminie 
uzależnione będzie od ilości wniosków.” 
Nadmieniono, że przed ogłoszeniem wyników konkursu dotacji, zgodnie 
z treścią § 3 Regulaminu pracy komisji konkursowej, wnioskodawcom mogą zostać 
przedstawione propozycje zmian w budżecie wraz z zapytaniem, czy wnioskodawca 
zgadza się zrealizować projekt po takiej zmianie, przy utrzymaniu istoty projektu 
i zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych i w przypadku braku takiej 
zgody, wniosek zostanie odrzucony. 
W dniu 18 lipca 2016 r. DRR poinformował pisemnie członków i ekspertów komisji 
konkursowej o wyznaczeniu w dniach 20 – 21 i 27 – 29 lipca 2016 r. posiedzeń 
komisji konkursowej, których celem miała być weryfikacja i uzgodnienie oceny 
merytorycznej złożonych wniosków, dokonanej przez członków komisji konkursowej, 
z oceną merytoryczną, przygotowaną przez ekspertów. 
W dniu 23 sierpnia 2016 r. Urząd zamieścił na swojej stronie internetowej 
www.umwp.podkarpackie.pl informację, „że w konkursie dotacji trwa proces 
uzgadniania przez członków komisji konkursowej i ekspertów wielkości korekty 
budżetów większości projektów, które uzyskały minimum 60% punktów, a w których 
stwierdzono niekwalifikowane lub nieuzasadnione wydatki. 
W związku z dużą różnorodnością budżetów ocenianych projektów i nierzadko 
brakiem szczegółowych wyjaśnień poszczególnych wydatków w projekcie, ww. 
czynności wymagają większego nakładu czasu pracy członków komisji konkursowej 
i ekspertów niż pierwotnie zakładano i w związku z powyższym SWP otrzymał 
zgodę Ministerstwa Rozwoju na wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu 
dotacji, a termin zostanie określony i podany do wiadomości na początku września 
2016 r.” 
Komisja konkursowa w dniu 6 października 2016 r. sporządziła protokół z oceny 
merytorycznej, złożonych przez gminy wniosków. 
W protokole zapisano, że na 19 posiedzeniach plenarnych, w których brali udział 
również eksperci, dokonano oceny merytorycznej 86 wniosków i ustalono 
następujące kwestie dotyczące kryteriów oceny: 
- różnica w punktacji pomiędzy osobami sprawdzającymi ten sam wniosek nie może 
wynosić więcej niż 15% (21 punktów), 
- uzgodnienia wymaga sytuacja, w której w jednej ocenie liczba punktów jest równa 
lub przekracza 84 punkty, a w drugiej jest poniżej tego progu, 
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- nie może być rozbieżności w przyznaniu punktów w kryteriach 7, 8, 9 Regulaminu 
konkursu dotacji, 
- nie może być rozbieżności w ocenie konieczności dokonania korekty budżetu lub 
zakresu tej korekty (wymagane jest uzgodnienie ocen), 
- koszty cateringu nie mogą przekraczać 30 zł na osobę, 
- koszty wynajmu sal uznano, jako wydatek nieuzasadniony, w związku 
z dysponowaniem przez gminy odpowiednimi pomieszczeniami, 
- koszty obsługi finansowej w ramach zarządzania projektem zostały w każdym 
przypadku uznane za niezasadne, 
- koszty zarządzania projektem zostały ograniczone do 1/3 etatu lub w przypadku 
umów cywilnoprawnych, stawka jednostkowa mogła być w wysokości nie większej 
niż 1.200 zł/miesiąc wynagrodzenia, 
- kwestia ostatecznej wielkości wydatków w ww. zakresie powinna uwzględniać 
analizę zadań pracowników, np. wykonywanie zadań merytorycznych, dotyczących 
programu rewitalizacji. 
Wniosek, który zgodnie z § 2 ust. 11 załącznika Nr 6 do Regulaminu konkursu 
dotacji uzyskał minimum 60% (minimum 84 punkty) z oceny, był oceniany 
pozytywnie. 
Wartość projektu zgłoszonego przez jednego wnioskodawcę nie mogła przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł. 
Wymaganą liczbę punktów, po ocenie merytorycznej, uzyskały 72 projekty, z których 
w 54 przypadkach komisja konkursowa zaproponowała propozycje zmian w ramach 
budżetów projektów oraz jednocześnie korektę wysokości dofinansowania 
w stosunku do kwoty oczekiwanej. 
W dniach 26 – 28 września 2016 r. do gmin wysłano pisma dotyczące korekty 
budżetu projektów programów rewitalizacji i gminy w zakreślonych terminach 
dostarczyły uzupełnienia i postulowane zmiany, z wyjątkiem Gminy Borowa, która 
w dniu 30 września 2016 r. poinformowała Urząd, iż zrezygnuje z przyjęcia dotacji 
w proponowanej, zmniejszonej wysokości bez podania jakichkolwiek przyczyn 
rezygnacji. 
Pozytywnej oceny merytorycznej wniosków, z powodu licznych braków, błędów 
i nieprawidłowości, nie otrzymało 14 gmin17. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu dotacji, zgodnie z aneksem Nr 3 do Umowy 
pomiędzy Ministrem Rozwoju i SWP, został w międzyczasie wydłużony do dnia 
23 października 2016 r. 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. 
zarekomendowała ZWP przyznanie dotacji na przygotowanie lub aktualizację PRG 
dla 71 projektów. 
Łączn kwota zarekomendowanych przez komisję konkursową wniosków o dotację 
wyniosła 3.626.002,65 zł. 
Pula środków finansowych, przeznaczonych dla całego konkursu dotacji dla 
województwa podkarpackiego wynosiła 4.896.160,00 zł.   
ZWP uchwałą z dnia 11 października 2016 r.18 rozstrzygnął konkurs dotacji, 
zatwierdził listę projektów do otrzymania dotacji (71 gmin), listę projektów 
niespełniających wymagań formalnych (1 gmina) lub merytorycznych (14 gmin) oraz 
polecił zamieścić informację o rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych 
www.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl. 
ZWP uchwałą z dnia 11 października 2016 r.19 dokonał zmiany Regulaminu 
konkursu dotacji i wydłużył termin realizacji projektów rewitalizacji z 31 stycznia 
                                                      
17 Czarna, Czudec, Dubiecko, Dynów, Kańczuga, Krasne, Krempna, Lubenia, Medyka, Rokietnica, Świlcza, Wojaszówka, 
Zaklików, Zarszyn. 
18 Nr 222/4493/16 
19 Nr 222/4492/16  
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2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. i informację o tym zamieścił w dniu 
12 października 2016 r. na stronach internetowych www.podkarpackie.pl oraz 
www.rpo.podkarpackie.pl. 
Ponadto zamieszczono informację o dokumentach wymaganych do podpisania 
umowy pomiędzy SWP a gminą, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania 
pisma, wzywającego do ich złożenia w sekretariacie DRR, zgodnie z treścią punktu 
13.1 Regulaminu konkursu dotacji. 
Uchwałą ZWP z dnia 2 listopada 2016 r.20 zatwierdzono wzór umowy pomiędzy 
SWP a gminą, w ramach konkursu dotacji, na działania wspierające gminy 
w zakresie przygotowania PRG. 
Uchwałą ZWP z dnia 15 listopada 2016 r. 21 w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu 
dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego: 
- przyjęto Regulamin konkursu dotacji – II edycja, 
- ogłoszono II edycję konkursu dotacji, 
- polecono zamieścić informację o II edycji konkursu dotacji na stronach 
internetowych www.podkarpackie.pl i www.rpo.podkarpackie.pl. 
Cel główny i cele dodatkowe II edycji konkursu dotacji, zamieszczone w nowym 
Regulaminie konkursu dotacji były zbieżne z zawartymi w I edycji konkursu. 
Konkurs był również współfinansowany w 85% ze środków FS w ramach PO PT 
2014 – 2020 oraz w 15 % z budżetu państwa. 
Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego konkursu II edycji dla 
województwa podkarpackiego wynosiła 1.397.432,47 zł. 
Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie mogła przekroczyć 200 tys. zł. 
Wnioskodawca był zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego 
minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu. 
Dotacja miała zostać przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków. 
W dniach 15 i 29 listopada 2016 r. oraz 6 grudnia 2016 r. DRR w pismach, 
skierowanych do wszystkich gmin oraz na stronach internetowych 
www.podkarpackie.pl i www.rpo.podkarpackie.pl, zamieścił informacje o spotkaniach 
informacyjnych dla gmin w dniach 23 listopada 2016 r., 13, 19, 21 grudnia 2016 r., 
dotyczących realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach konkursu dotacji oraz 
przedstawienia najważniejszych elementów i cech PRG, dostosowanych do nowych 
wymogów. 
Do DRR w wyznaczonym do dnia 15 grudnia 2016 r. terminie na składanie 
wniosków o dotacje w II edycji konkursu, ogłoszonej w dniu 17 listopada 2016 r., 
wpłynęło 41 wniosków od gmin, na łączną kwotę 1.494.104 zł. 
Komisja konkursowa powołana uchwałą ZWP z dnia 13 grudnia 2016 r. 22, w dniach 
od 20 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r. przeprowadziła ocenę formalną złożonych 
wniosków i w trakcie tej oceny 9 wnioskodawców wezwano do dokonania 
stosownych poprawek i/lub uzupełnień w projektach. 
Wszyscy wezwani wnioskodawcy dokonali żądanych poprawek i uzupełnień, wobec 
czego wszystkie wnioski w liczbie 41 zostały formalnie ocenione pozytywnie. 
Uchwałą ZWP z dnia 18 kwietnia 2017 r. 23 zatwierdzono wzór umowy pomiędzy 
SWP a gminami w ramach II edycji konkursu dotacji. 
W dniach od 14 lutego 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona 
ocena merytoryczna wszystkich 41 wniosków. 
Komisja konkursowa, przy udziale ekspertów, ustaliła następujące kryteria oceny: 

                                                      
20 Nr 232/4642/16 
21 Nr 236/4737/16  
22 Nr 248/4969/16.  
23 Nr 296/5909/17  
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- różnica w punktacji między osobami, sprawdzającymi ten sam wniosek, nie mogła 
wynosić więcej niż 15% (21 punktów), 
- uzgodnienia wymagała sytuacja, w której w jednej ocenie liczba punktów była 
równa lub przekraczała 84 punkty, a w drugiej była poniżej tego progu, 
- nie mogło być rozbieżności w przyznawaniu punktów w kryteriach zapisanych 
w punktach 7,8, 9 Regulaminu konkursu dotacji, 
- nie mogło być rozbieżności w ocenie konieczności dokonania korekty budżetu lub 
zakresu tej korekty (wymagane uzgodnienie ocen). 
W dniach od 14 lutego 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie 
przeprowadzono ocenę merytoryczną wszystkich 41 wniosków i wymaganą 
konkursem liczbę punktów, po ocenie merytorycznej, uzyskało 40 projektów, 
z których w 21 ocenianych przypadkach, komisja konkursowa zaproponowała 
zmiany w ramach szczegółowych budżetów projektów oraz jednocześnie korektę 
wysokości dofinansowania w stosunku do kwoty oczekiwanej. 
W dniach 27 – 28 marca 2017 r. Urząd wysłał do gmin pisma dotyczące korekty 
budżetów i wszystkie gminy dostarczyły w zakreślonych terminach żądane 
uzupełnienia i zmiany budżetu projektów. 
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, 1 gmina nie spełniła wymogów 
merytorycznych, natomiast 2 gminy zrezygnowały z przyjęcia dotacji, uzasadniając 
swoją rezygnację niemożnością realizacji projektu w obowiązującym terminie 
i formule PRG.  
Uchwałą ZWP z dnia 18 kwietnia 2017 r. 24w sprawie rozstrzygnięcia II edycji 
konkursu dotacji:  
- rozstrzygnięto II edycję konkursu dotacji, 
- zatwierdzono listę 38 projektów, które otrzymają dotację na opracowanie lub 
aktualizację PRG, 
- zatwierdzono listę projektów, które nie spełniły wymagań merytorycznych (Ustrzyki 
Dolne) lub zrezygnowały z dotacji - 2 gminy (Grodzisko Dolne, Laszki). 
- polecono informację o rozstrzygnięciu konkursu II edycji zamieścić na stronach 
internetowych www.podkarpackie.pl i www.rpo.podkarpackie.pl. 
W dniu 6 kwietnia 2018 r. Urząd, bazując na zgodzie Ministerstwa Rozwoju z dnia 
3 listopada 2017 r., dotyczącej ogłoszenia trzeciej edycji konkursu dotacji, zwrócił 
się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o akceptację Regulaminu konkursu dotacji 
III edycji.  
W uzasadnieniu podano, że w konkursie dotacji mogą wziąć udział gminy, które 
uzyskały wpis do Wykazu PRWP na moment złożenia wniosku o przyznanie dotacji.  
Do dnia 6 kwietnia 2018 r. do Wykazu PRWP wpisano 31 programów rewitalizacji, 
z czego 12 gmin nie otrzymało do tej daty refundacji wydatków z I i II edycji 
konkursu dotacji.  
Pula środków na realizację konkursu dotacji wynosiła 1.831.617,30 zł i mogła ulec 
zwiększeniu w wyniku uwolnienia środków finansowych przeznaczonych dla I oraz 
II edycji konkursu dotacji. 
W dniu 16 kwietnia 2018 r. do Urzędu wpłynęło pismo Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, w którym nie zgłoszono zastrzeżeń do Regulaminu konkursu dotacji 
III edycji.  
Został on przyjęty uchwałą ZWP z dnia 17 kwietnia 2018 r.25, którą ogłoszono 
III edycję konkursu dotacji oraz zarządzono podanie informacji o konkursie na 
stronach internetowych www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl.  

                                                      
24 Nr 296/5908/17 
25 Nr 420/8763/18, zm. uchwałą ZWP Nr 430/8939/18 z dnia 15 maja 2018 r. oraz uchwałą ZWP Nr 453/9477/18 z dnia 
13 lipca 2018 r. 
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W Regulaminie konkursu dotacji zapisano, iż konkurs ma charakter otwarty, co 
oznaczało, że nabór wniosków o przyznanie dotacji będzie prowadzony w sposób 
ciągły, od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 18 maja 2018 r., tj. ostatniego dnia 
konkursu, jako dnia zakończenia naboru wniosków. 
Termin zakończenia naboru wniosków, po kolejnych jego zmianach na dzień 
14 czerwca 2018 r. i na dzień 16 lipca 2018 r., ostatecznie określono na dzień 
3 sierpnia 2018 r., zaś termin realizacji projektów programów rewitalizacji do dnia 
16 sierpnia 2018 r. 
Cel główny i cele dodatkowe konkursu dotacji III edycji były analogiczne z celem 
głównym i celami dodatkowymi poprzednich edycji konkursu dotacji. 
Konkurs III edycji był również współfinansowany w 85% ze środków FS w ramach 
PO PT 2014 – 2020 oraz w 15 % z budżetu państwa. 
Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego konkursu III edycji dla 
województwa podkarpackiego wynosiła 1.831.617,30 zł. 
Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie mogła przekroczyć 120 tys. zł. 
Wnioskodawca był zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego 
minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu. 
Dotacja miała zostać przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków. 
Uchwałą ZWP z dnia 24 kwietnia 2018 r.26 powołano 7 osobową komisję 
konkursową ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji. 
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Urząd zorganizował dla gmin spotkanie informacyjne 
odnośnie III edycji konkursu dotacji, na którym omówiono Regulamin dotacji 
konkursu, przedstawiono zasady kwalifikowalności wydatków, zasady realizacji 
umowy oraz zasady sporządzania sprawozdania z wydatków w ramach konkursu 
dotacji. 
Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 21 maja 2018 r. przedstawiono do 
oceny merytorycznej 4 wnioski gmin (Czudec, Miasto Jarosław, Strzyżów, Zarszyn). 
Komisja konkursowa zarekomendowała ZWP do dofinansowania 3 wnioski (Miasto 
Jarosław, Strzyżów, Zarszyn), natomiast odnośnie jednego wniosku (Gmina 
Czudec) wprowadziła korekty w szczegółowym budżecie projektu, przekazując je do 
akceptacji Gminy. 
Uchwałą ZWP z dnia 29 maja 2018 r.27 zatwierdzono listę 3 projektów, które 
otrzymały dotację (Miasto Jarosław, Strzyżów, Zarszyn) i zarządzono publikację tej 
informacji na stronach internetowych www.rpo.podkarpackie oraz 
www.podkarpackie.pl. 
Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 27 czerwca 2018 r. dokonano oceny 
merytorycznej kolejnych 8 wniosków (Besko, Czudec, Trzebownisko, Lubenia, 
Głogów Młp., Pawłosiów, Przecław, Gmina Sanok), z których:  
- 5 wniosków zarekomendowano do dofinansowania (Trzebownisko, Głogów Młp., 
Besko, Gmina Sanok, Przecław),  
- 1 (Lubenia) nie spełnił minimum z oceny merytorycznej,  
- do 2 wniosków (Czudec, Pawłosiów) wprowadzono korekty w szczegółowym 
budżecie projektu i przekazano do akceptacji gmin.  
Z oceny merytorycznej komisja konkursowa sporządziła w dniu 29 czerwca 2018 r. 
protokół. 
Uchwałą ZWP z dnia 4 lipca 2018 r. 28 zatwierdził listę 5 projektów, które otrzymają 
dofinansowanie, listę projektów niespełniających wymogów merytorycznych do 
dofinansowania (1 - Lubenia) oraz zarządzono ich publikację na stronach 
internetowych Urzędu. 

                                                      
26 422/8801/18  
27 434/9053/18 
28 Nr 448/9376/18  
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W dniu 19 lipca 2018 r. komisja konkursowa sporządziła protokół z posiedzenia, na 
którym dokonano oceny 4 wniosków gmin (Czudec, Pawłosiów, Baligród, 
Boguchwała) i zadecydowano: 
- 1 wniosek (Boguchwała) zarekomendowano do dofinansowania, 
- w 2 wnioskach dokonano zgodnie korekty budżetu projektu (Czudec, Pawłosiów) - 
- w 1 wniosku (Baligród) wprowadzono korektę w szczegółowym budżecie projektu 
i postanowiono ją przesłać do akceptacji Gminy. 
Uchwałą ZWP z dnia 31 lipca 2018 r. 29 zatwierdzono listę 3 projektów, które 
otrzymają dotację i zarządzono jej publikację na stronach internetowych 
www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl. 
W dniu 9 sierpnia 2018 r. komisja konkursowa na posiedzeniu dokonała oceny 
5 wniosków gmin (Baligród, Ulanów, Miasto Sanok, Kuryłówka, Zagórz) 
i zadecydowała następująco: 
- 4 wnioski gmin (Baligród, Ulanów, Miasto Sanok, Zagórz) zarekomendowała ZWP 
do wpisania projektów do otrzymania dotacji, 
- w 1 (Kuryłówka) wprowadzono zgodnie korektę w szczegółowym budżecie projektu 
i przekazano do akceptacji Gminy. 
Uchwałą ZWP z dnia 14 sierpnia 2018 r.30 zatwierdzono listę 4 projektów do 
dofinansowania dotacją i zarządzono podanie tej informacji na stronach 
internetowych www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl. 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2018 r. dokonała oceny 
wniosków 5 gmin (Cieszanów, Lubaczów, Żurawica, Miasto Przemyśl, Tuszów 
Narodowy) i zadecydowała: 
- 2 wnioski gmin (Cieszanów, Lubaczów) zarekomendowano ZWP do 
dofinansowania dotacją, 
- 3 wnioski gmin (Żurawica, Miasto Przemyśl, Tuszów Narodowy) - dokonano 
korekty w budżecie projektu, z powiadomieniem gminy o tym fakcie, celem 
akceptacji korekty budżetu. 
Uchwałą ZWP z dnia 22 sierpnia 2018 r. 31 zatwierdzono listę 2 projektów 
(Cieszanów, Lubaczów) do dofinansowania dotacją oraz zarządzono jej publikację 
na stronach internetowych www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl. 
W dniu 23 sierpnia 2018 r. komisja konkursowa na posiedzeniu dokonała oceny 
3 wniosków gmin (Łańcut Gmina Wiejska, Dubiecko, Bojanów) i zarekomendowała 
ZWP 2 wnioski gmin (Bojanów, Dubiecko) do dofinansowania dotacją oraz 
1 wniosek (Łańcut Gmina Wiejska) również zarekomendowała do dofinansowania, 
ale po akceptacji przez Gminę, zaproponowanej przez komisję konkursową, korekty 
budżetu projektu. 
Uchwałą ZWP z dnia 28 sierpnia 2018 r. 32 zatwierdzono listę 2 projektów (Bojanów, 
Dubiecko) do dofinansowania dotacją i zarządzono jej publikację na stronach 
internetowych www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl. 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. dokonała analizy 
dokumentów przesłanych przez 4 gminy (Miasto Przemyśl, Kuryłówka, Tuszów 
Narodowy, Żurawica), dotyczących zaproponowanych przez komisję konkursową 
korekt w budżetach projektów, w tym ich zgód na korekty i jednomyślnie 
zarekomendowała ZWP projekty do dofinansowania dotacją. 
Uchwałą ZWP z dnia 4 września 2018 r.33 zatwierdzono listę 4 projektów 
(Kuryłówka, Miasto Przemyśl, Tuszów Narodowy, Żurawica) do dofinansowania 
dotacją. 
                                                      
29 Nr 457/9556/18  
30 Nr 460/9646/18  
31 Nr 464/9693/18  
32 Uchwała ZWP Nr 465/9713/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
33 Uchwała ZWP Nr 468/9928 z dnia 4 września 2018 r. 
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Uchwałą ZWP z dnia 11 września 2018 r.34 zatwierdzono również projekt Gminy 
Łańcut oraz zarządzono podanie listy do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych www.rpo.podkarpackie oraz www.podkarpackie.pl. 
Łącznie w ramach III edycji konkursu dotacji zakwalifikowano do dofinansowania 
24 projekty. 
W ramach przeprowadzonych 3 edycji konkursu dotacji uchwałami ZWP 
zatwierdzono łącznie 133 wnioski gmin do dofinansowania dotacją zadań w ramach 
opracowania programów rewitalizacji. 
Programy rewitalizacji (gminne programy rewitalizacji „GPR” i lokalne programy 
rewitalizacji „LPR”), zarówno te złożone w konkursie dotacji, jak również poza 
konkursem dotacji, do weryfikacji przez Zespół, złożyło do Urzędu łącznie 106 gmin 
województwa podkarpackiego, z czego 20 programów rewitalizacji było 
opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji oraz 86 programów na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym35. 
Ostatecznie w procesie weryfikacji projektów programów rewitalizacyjnych gmin 
przez Urząd negatywnie zaopiniowano 22 programy rewitalizacji i nie zostały one 
wpisane do Wykazu PRWP, ponieważ gminy nie przedłożyły dotychczas, na 
żądanie Urzędu, skorygowanych wersji tych programów i dokumentów 
towarzyszących do kolejnej weryfikacji. 
Do Wykazu PRWP, zgodnie z załącznikiem do uchwały ZWP36 z dnia 27 listopada 
2018 r., wpisano 84 programy, w tym 12 GPR i 72 LPR. 

   (akta kontroli str. 225 – 302 i str. 212 - 224) 
 

Odnośnie powodów, dlaczego do każdej z trzech edycji konkursu dotacji 
każdorazowo opracowywano i zatwierdzano nowy Regulamin z dokumentami 
towarzyszącymi, skoro przedmiot finansowania dotacją nie ulegał diametralnej 
zmianie, Władysław Ortyl – MWP wyjaśnił, że:  
„Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania 
programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego realizowany był na 
podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2015 r., dotyczącej przekazania dotacji celowej 
na realizację Zadania.  
W związku z faktem, że kolejne edycje Konkursu dotacji były ogłaszane w związku 
z wolnymi środkami w Projekcie, konieczne były zmiany Regulaminów konkursu 
dotacji (II, III edycja), dostosowujące je do aktualnych wymogów prawnych 
i organizacyjnych.  
Każda zmiana Regulaminu konkursu była opiniowana w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju.  
Województwo podkarpackie przekazywało projekt zmiany Regulaminu konkursu do 
ww. Ministerstwa.  
W wyniku akceptacji ww. zmian przez Ministerstwo, ZWP podejmował decyzję na 
mocy uchwały o przyjęciu Regulaminu konkursu (II, III edycja). 
W związku z uchwałą ZWP Nr 22/509/19 ZWP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
zmian w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, zadania realizacji projektu „Przygotowanie 
i realizacja programów rewitalizacji w województwie podkarpackim” realizowane jest 
obecnie w Departamencie Gospodarki i Certyfikacji Urzędu.” 
                      (akta kontroli str. 212 - 224) 
 

                                                      
34 Uchwała ZWP Nr 469/9968/18 z dnia 11 września 2018 r. 
35 Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. 
36 Uchwała ZWP Nr 3/42/18 z dnia 27 listopada 2018 r. 
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Z informacji wójtów 15 gmin37, których gminne programy rewitalizacji nie zostały 
pozytywnie zweryfikowane przez ZWP, uzyskanych w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK, odnośnie sposobów ograniczenia stanów kryzysowych na swoim terenie 
wynika, że gminy: 
- podjęły się opracowania lub już opracowały lokalne programy rewitalizacji 
z własnych środków finansowych, w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, 
poza konkursem dotacji, 
- bądź podjęły realizację planowanych zadań rewitalizacyjnych, finansowanych 
z własnych środków i środków zewnętrznych, umożliwiających realizację zadań, 
związanych z szeroko rozumianą rewitalizacją i ograniczaniem stanu kryzysowego, 
pozyskanych z RPO WP 2014 – 2020 (poza działaniem 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej), PROW 2014 – 2020, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
Programu Erasmus, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Z informacji wójtów 4 gmin38, które zrezygnowały z przyznanej przez SWP dotacji, 
w konkursie dotacji na opracowanie programów rewitalizacji, uzyskanych w trybie 
art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, odnośnie przyczyn rezygnacji z dotacji wynika, że 
główne przyczyny tych rezygnacji były następujące:  
- brak własnych środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania programu 
rewitalizacji i dokumentów towarzyszących, przy przyjętej przez SWP zasadzie 
refundacji poniesionych wydatków, 
- skomplikowane, pracochłonne i długotrwałe procedury opracowania projektu 
programu rewitalizacji, wymagające obszernej i specjalistycznej wiedzy oraz 
konieczności pozyskania szeregu danych statystycznych,  
- niemożność wykonania zadania w czasokresach narzuconych w konkursie dotacji, 
przy jednocześnie długotrwałych procedurach uzyskiwania różnych ekspertyz i opinii 
organów specjalistycznych oraz procedurach uchwalania przez radę gminy planu 
rewitalizacji. 
                    (akta kontroli, str. 303 - 334) 
 
Szczegółowa analiza 10 PRG39 w zakresie spełnienia wymagań określonych 
w Wytycznych Ministra Rozwoju, Instrukcji oraz ustawie o rewitalizacji wykazała, że: 
1) Weryfikacja programów rewitalizacji przez Zespół odbywała się według zapisów 
Regulaminu oceny programów rewitalizacji. 
2) Urząd egzekwował od gmin obowiązek przekazywania programów rewitalizacji 
w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej wraz z oryginałem uchwały 
albo kopią uchwały, potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącznikami, w celu 
przeprowadzenia pełnej weryfikacji przez Zespół. 
3) Programy rewitalizacji zawierały informację dotyczącą firmy i osób, które go 
opracowały. 
4) W praktyce Urzędu nie przestrzegano terminów, określonych w Instrukcji 
i Regulaminach konkursu dotacji, jak również tych poza konkursem dotacji, 
dotyczących procesu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz oceny 
i zatwierdzania programów rewitalizacji, a także rozliczania terminów wykonania 
zadań.  

                                                      
37 Bukowsko, Czarna k/Pilzna, Czermin, Czudec, Dubiecko, Grodzisko Dolne, Krasne, Krempna, Lubenia, Medyka, Rokietnica, 
Świlcza, Zaklików, Ustrzyki Dolne. 
38 Borowa, Grodzisko Dolne, Laszki, Oleszyce. 
39 Gorzyce, Jawornik Polski, Krosno Miasto, Kuryłówka, Olszanica, Przeworsk, Żurawica, Wojaszówka, Kańczuga, Dębica.  
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Opóźnienia wynosiły od kilku do kilkunastu dni, a nawet kilkudziesięciu dni 
w niektórych przypadkach, zarówno przy pierwszym weryfikowaniu programów 
rewitalizacji, jak również przy weryfikowaniu korekt tych programów. 
Odnośnie nieprzestrzegania w praktyce Urzędu zapisów Instrukcji i Regulaminu 
oceny programów rewitalizacji przez pracowników i Zespół w zakresie terminów 
wyznaczonych przez SWP do przeprowadzania weryfikacji formalnej 
i merytorycznej, oceny programów rewitalizacji oraz wykonania zadań, Władysław 
Ortyl – MWP wyjaśnił, że:  
„Proces weryfikacji programów rewitalizacji rozpoczął się 2 sierpnia 2016 r., kiedy 
wpłynął pierwszy program rewitalizacji do zaopiniowania przez Zespół ds. 
rewitalizacji.  
Do dnia dzisiejszego 106 gmin województwa podkarpackiego złożyło programy 
rewitalizacji do Urzędu do weryfikacji przez Zespół ds. rewitalizacji, jednakże 
wszystkich wersji opiniowanych przez Zespół programów rewitalizacji było 277.  
Na przeprowadzenie w Urzędzie procedury weryfikacji programu rewitalizacji 
przewidziano 30 dni kalendarzowych od złożenia formalnie poprawnego wniosku 
z kompletem dokumentów (dla programu rewitalizacji opracowanego w Konkursie 
dotacji) oraz 45 dni kalendarzowych (w uzasadnionych przypadkach 60 dni 
kalendarzowych) od złożenia formalnie poprawnego wniosku z kompletem 
dokumentów dla programu rewitalizacji opracowanego poza Konkursem dotacji. 
Przekroczenia ww. terminów wynikały w praktyce z długiego procesu weryfikacji 
niektórych programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji.  
Najważniejsze przyczyny tego stanu rzeczy wynikają z: 
- większego niż zakładano zainteresowania gmin opracowaniem programów 
rewitalizacji; 
- skonkretyzowanymi wymogami dotyczącymi zawartości programów rewitalizacji, 
co zostało zawarte w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., 
Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz Instrukcji przygotowania 
programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014 - 
2020, a także dokumentacji konkursowej dla Konkursu dotacji na działania 
wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji.  
Wiązało się to z koniecznością bardzo skrupulatnej oceny programów rewitalizacji 
przez Zespół ds. rewitalizacji.  
Wymogi  nowego podejścia do rewitalizacji były nowym wyzwanie dla gmin, firm, 
którym zlecano opracowanie programów rewitalizacji oraz dla Urzędu, który po raz 
pierwszy przeprowadzał proces weryfikacji programów rewitalizacji według nowych 
wymagań; 
- słabą jakością pierwszych wersji programów rewitalizacji, złożonych w okresie  
2 sierpnia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r., żadna z weryfikowanych I wersji programów 
rewitalizacji  (101 programów rewitalizacji) nie była zaakceptowana.  
Wszystkie programy wymagały korekty i uzupełnień (niektóre bardzo znaczących, 
związanych z prawidłowym ustaleniem obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji).  
Powodowało to kilkukrotną weryfikację programów rewitalizacji tych samych gmin; 
- kumulacją programów do złożonych do weryfikacji przez Zespół do rewitalizacji, 
która nastąpiła w  I połowie 2017 r.  
Między 30 marca a 30 czerwca 2017 r. do weryfikacji przez Zespół ds. rewitalizacji 
wpłynęło 80 programów rewitalizacji.  
Wszystkie I wersje tych programów zostały zweryfikowane negatywnie; 
- obszernością dokumentów, które liczyły często po kilkaset stron (rzadko kiedy 
poniżej stu stron).  
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Obszerność dokumentów była także pewnym zaskoczeniem, gdyż funkcjonujące we 
wcześniejszych latach dokumenty, dotyczące rewitalizacji czy odnowy wsi, były 
dokumentami liczącymi po kilkadziesiąt stron; 
- w poszczególnych przypadkach także sytuacjami losowymi  członków Zespołu ds. 
rewitalizacji, związanymi z długimi urlopami osób w okresie wakacyjnym, chorobami, 
urlopami macierzyńskimi lub ojcowskimi, odejściem z pracy, zmianą stanowiska 
pracy, kumulacją podstawowych zadań danej osoby.  
Powodowało to konieczność wyznaczenia nowych osób do weryfikacji programu 
rewitalizacji.  
Mediana dokonanych weryfikacji przez poszczególnych członków Zespołu ds. 
rewitalizacji wynosi 20 programów rewitalizacji, jednakże były osoby, które dokonały 
po 36 weryfikacji, która była dokonywana, jako dodatkowe zajęcie.  
Należy podkreślić, iż Urząd od początku dążył do jak najsprawniejszego 
przeprowadzenia procesu weryfikacji programów rewitalizacji.  
Wskazane powyżej terminy były ustalone przez ZWP, kiedy nieznane były jeszcze 
ww. uwarunkowania, które wpłynęły na fakt, że niekiedy terminy te były 
niewystarczające na przeprowadzenie procesu weryfikacji programów rewitalizacji. 
Jednocześnie, uwzględniając długi proces weryfikacji programów rewitalizacji, ZWP 
podjął decyzję o przesunięciu naborów na projekty rewitalizacyjne w działaniu 
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014 - 2020 z IV kwartału 2017 r. 
na III kwartał 2018 r.  
Wnioski przyjmowane były od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 14 września 2018 r.” 
5) W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosku gmina była każdorazowo 
wzywana do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez oceniających terminie. 
6) W przypadku stwierdzenia braków merytorycznych, gmina dokonywała ich 
korekty w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma z Urzędu 
z zastrzeżeniami lub prosiła o jego wydłużenie, podając uzasadnienie konieczności 
prolongaty terminu. 
7) Skorygowany o zgłoszone zastrzeżenia program rewitalizacji, po przyjęciu przez 
radę gminy, był ponownie przekazywany do Urzędu, celem jego ponownej 
weryfikacji przez Zespół. 
8) Informacja o konkursie dotacji wraz z warunkami ubiegania się i przyznania 
dotacji w każdym przypadku została podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.rpo.podkarpackie.pl  oraz na stronie www.podkarpackie.pl. 
9) Programy rewitalizacji zawierały opis powiązań z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi danej gminy i Urząd dokonywał sprawdzenia opisu powiązań 
programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy oraz 
egzekwował obowiązek tych zapisów, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o rewitalizacji, z wyjątkiem programu rewitalizacji Gminy Żurawica. 
W przypadku Gminy Żurawica ostateczna wersja GPR zawiera, oprócz powiązań 
z dokumentami na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, wyłącznie 
powiązanie ze Strategią rozwoju gminy, natomiast nie ma wyszczególnionych 
powiązań z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy.  
W rozdziale 9, dotyczącym zmian w innych dokumentach o treści: 9.4.3 Zmiany 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawarto 
zapis, iż „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żurawicy nie przewiduje 
wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żurawicy, uchwalonym uchwałą Nr 
XXXIII/358/02 Rady Gminy Żurawica z dnia 27 czerwca 2002 r.  ze zmianami.”  
Z wyjaśnień pracowników Urzędu (Witolda Kowalskiego, Iwony Skomiał, Grzegorza 
Kapusty), dokonujących weryfikacji formalnoprawnej i merytorycznej projektu 
programu rewitalizacji Gminy Żurawica wynika, że ten odosobniony przypadek mógł 
wynikać z przeoczenia z powodu nawału programów, przedłożonych do weryfikacji 
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i analizy oraz faktu, że w bieżącym działaniu pracownicy posługiwali się tekstem 
Wytycznych Ministra Rozwoju i Instrukcją, a w obu dokumentach są tylko ogólne 
sformułowania w tym względzie.  
W Regulaminie konkursu dotacji, w Rozdziale III. Elementy programu rewitalizacji 
(minimalny zakres programu rewitalizacji), pkt 1 a zapisano, że program rewitalizacji 
zawiera, co najmniej „opis powiazań programu rewitalizacji z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi gminy” i identyczny zapis figuruje w Instrukcji 
w Rozdziale 5. Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji, pkt 1 a, 
gdzie zapisano, że program rewitalizacji zawiera, co najmniej „opis powiazań 
programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy.” 
10) W programach rewitalizacji zawarto informację o nieprzeprowadzeniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienia od jej wykonania 
w oparciu o decyzję, każdorazowo uzyskaną przez gminy od Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz od Podkarpackiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 
11) Programy rewitalizacji zawierały diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, 
określono ich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz zasięgi przestrzenne 
obszaru rewitalizacji oraz dotyczyły one każdej ze sfer, wskazanych w Wytycznych 
Ministra Rozwoju. 
12) Programy rewitalizacji zawierały wyznaczony obszar rewitalizacji, w tym 
powierzchnię obszaru rewitalizacji, która nie przekraczała 20% obszaru gminy, 
liczbę mieszkańców na obszarze rewitalizacji objętym programem, która nie 
przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy, a działania planowane dla obszarów 
występowania problemów przestrzennych, były powiązane z celami rewitalizacji 
oraz miały przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 
na tym terenie. 
13) W programach rewitalizacji zawarto wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji, a wizja obszaru odnosiła się do przeprowadzonej diagnozy obszaru 
rewitalizacji. 
14) W programach rewitalizacji zawarto cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań, mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, adekwatne do wyników diagnozy 
obszaru rewitalizacji oraz do wizji obszaru. 
15) Obszary rewitalizacji spełniały minimalne wartości referencyjne, wskazane przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014 - 2020 w Instrukcji. 
16) Programy rewitalizacji zawierały listę planowanych, podstawowych projektów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami do każdego projektu, w tym 
nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, 
lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. 
17) Programy rewitalizacji zawierały listę pozostałych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz kierunki działań, mających na celu eliminację lub 
ograniczenie negatywnych zjawisk, powodujących sytuację kryzysową, za wyjątkiem 
Gminy Jawornik Polski40 i Gminy Kuryłówka41, które takich zapisów nie zawierały. 
W przypadku programu rewitalizacji Gminy Kuryłówka, w punkcie 
6.2.Przedsięwzięcia uzupełniające, Gmina dokonała zapisu, iż „w ramach Programu 
nie przewidziano realizacji przedsięwzięć uzupełniających lub zlokalizowanych poza 
obszarem rewitalizacji.” 
Odnośnie pozytywnej weryfikacji merytorycznej i akceptacji przez Zespół projektów 
programów rewitalizacji bez zapisów w programach o liście pozostałych projektów 

                                                      
40 http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1215&grp=2 
41 https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKurylowka/document/496119/Uchwa%C5%82a-XXXVIII_241_2018 
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rewitalizacyjnych, Stanisław Kruczek, działający z upoważnienia MWP – członek 
ZWP wyjaśnił, że: 
„Pierwsza wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski na lata 
2016 - 2023 wpłynęła do Urzędu 23 października 2017 r.  
W tej wersji programu na stronie 61 zostały przedstawione przedsięwzięcia 
uzupełniające.  
W związku z tym Zespół ds. rewitalizacji w swoim stanowisku z dnia 16 października 
2017 r. nie sformułował uwag dotyczących braku listy pozostałych projektów 
rewitalizacyjnych.  
W kolejnej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski na lata 
2016 – 2023, przyjętego uchwałą Nr 307/XLV/2017 Rady Gminy Jawornik Polski 
z dnia 30 listopada 2017 r., na stronie 59 pojawiła się informacja o braku 
pozostałych projektów rewitalizacyjnych, tj.: „Nie planuje się realizacji przedsięwzięć 
uzupełniających, które wspomagają realizację celów rewitalizacyjnych”.  
Natomiast w wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski na lata 
2016 – 2023, przyjętego uchwałą Nr 377/LIV/2018 Rady Gminy Jawornik Polski 
z dnia 30 lipca 2018 r., informacja o braku projektów uzupełniających zawarta jest 
na 57 stronie.  
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski na lata 2016 - 2023 z dnia 
30 lipca 2018 r. został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. rewitalizacji, 
w związku z czym, zgodnie z uchwałą Nr 465/9714/18 ZWP w Rzeszowie z dnia 
28 sierpnia 2018 r. został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego.  
Mając na uwadze opisaną sytuację oraz fakt, iż to gmina w uzgodnieniu 
z partnerami społeczno – gospodarczymi formułuje listę projektów, postępowanie 
Zespołu ds. rewitalizacji, skutkujące pozytywnym zweryfikowaniem LPR Gminy 
Jawornik Polski na lata 2016 - 2023 w tym zakresie, było prawidłowe. 
Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Kuryłówka na lata 2017 – 2022, który został wpisany do Wykazu uchwałą 
Nr 444/9316/18 ZWP w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r.  
Na stronie 98 LPR Gmina Kuryłówka zawarła zapis: „W ramach Programu nie 
przewidziano przedsięwzięć uzupełniających lub zlokalizowanych poza obszarem 
rewitalizacji”. 
18) Projekty i przedsięwzięcia były powiązane z celami programu rewitalizacji 
i spójne z kierunkami działań i wizją obszaru rewitalizacji. 
19) Programy rewitalizacji zawierały informacje o partycypacji społecznej, w jaki 
sposób mieszkańcy i grupy interesariuszy zostali włączeni w przygotowanie 
dokumentu na każdym etapie diagnozowania i programowania. 
20) W programach rewitalizacji zawarto indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć 
podstawowych i pozostałych z indykatywnymi wielkościami środków finansowych 
z różnych źródeł, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju. 
21) Projekty planowane do sfinansowania w ramach RPO WP 2014 - 2020 
wpisywały się w założenia rewitalizacji, określone na poziomie RPO WP 2014 – 
2020, a w programach rewitalizacji uwzględniono elementy komplementarności 
finansowej, z uwzględnieniem wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS oraz 
uwzględniono dywersyfikację finansową. 
22) W programach rewitalizacji określono system realizacji programu, tj. jego 
przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji, precyzując zasady 
odpowiedzialności poszczególnych instytucji jak i formy współpracy, zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Rozwoju.  
23) W programach rewitalizacji określono system monitorowania i oceny 
skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany 
w otoczeniu programu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, z wyjątkiem Gminy 
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Żurawica42, gdzie wskaźniki monitorowania i ewaluacji, przyjęte i zaakceptowane 
przez Zespół w GPR, były nieadekwatne i mylne. 
W GPR do mierzenia stopnia zmian zachodzących na terenie objętym działaniami 
rewitalizacyjnymi ma zostać wykorzystany zestaw wskaźników programowych, 
w części pokrywających się ze wskaźnikami delimitacji, w odniesieniu do ich 
wartości, co ma pozwolić na ocenę wpływu działań rewitalizacyjnych na stan 
społeczno-gospodarczy obszaru wskazanego do rewitalizacji, a także ocenić 
dynamikę zmian w relacji do innych obszarów Gminy.  
W GPR wybrano do tego celu 9 wskaźników programowych, określając dla każdego 
z nich wartość bazową w podziale na poszczególne sołectwa, przy czym dla 
każdego z nich, niezależnie od rodzaju przyjętego wskaźnika, jako oczekiwaną 
zmianę wskazano spadek, co powoduje, że przyjęty sposób monitorowania zmian, 
obejmujący wartości bazowe dla całych sołectw, a nie dla wybranych obszarów 
rewitalizacji, nie pozwoli na wskazanie tempa zachodzących zmian i dokonanie ich 
adekwatnej oceny. 
Odnośnie nieadekwatności i mylnych wskaźników, przyjętych w GPR Gminy 
Żurawica do monitoringu i oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych, Władysław 
Ortyl – MWP wyjaśnił, że:  
„Mając na uwadze brak regulacji prawnych oraz wytycznych dotyczących zakresu 
rzeczowego systemu monitorowania programu rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji, 
oceniając korektę ww. programu uznał, że wybrane wskaźniki GPR, odnoszące się 
do poszczególnych projektów, zlokalizowanych na wybranych podobszarach 
rewitalizacji pozwolą na ocenę tempa zmian w tych podobszarach oraz szybkość 
wychodzenia z sytuacji kryzysowej.  
Ustanowione wskaźniki pozwalają monitorować produkty i rezultaty projektów. 
Natomiast przy pomocy wskaźników programowych będzie można monitorować 
tempo zmian zachodzących w poszczególnych sołectwach, co równocześnie 
pozwoli na ocenę zmian w obszarze zdegradowanym, zdefiniowanym w GPR, który 
obejmuje aż pięć sołectw (dziewięć sołectw w gminie) oraz w podobszarach 
rewitalizacji w nim zlokalizowanym.  
Ponadto tabela wskaźników programowych jest zapisana w sposób ogólny, tzn. dla 
większości podanych wskaźników w odniesieniu do wartości bazowych, powinien 
nastąpić spadek ich wartości. 
Art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o rewitalizacji przewiduje, iż gminny program rewitalizacji 
powinien zawierać w szczególności: system monitorowania i oceny gminnego 
programu rewitalizacji, co w ocenie Zespołu ds. rewitalizacji zostało spełnione 
w GPR Żurawica na lata 2016 – 2022, uwzględniając sposób wyznaczania obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Żurawica.” 
24) W programach wykazano, że projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą się 
wzajemnie dopełniać tematycznie i że program będzie oddziaływał na cały obszar 
rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach, tj. społecznym, gospodarczym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym. 
25) System zarządzania, określony w programach, pozwalał na efektywne działanie 
na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur 
w procesie rewitalizacji. 
26) Programy rewitalizacji uwzględniały ciągłość programową, kompleksowość, 
stopień koncentracji i komplementarności planowanych działań rewitalizacyjnych, 
realizowanych w ramach perspektywy 2000 – 2013.  

                                                      
42 http://www.biuletyn.net/zurawica/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF57234658EB7B9Z/LV_362_18.pdf 
 



 

24 
 

27) Projekty infrastrukturalne finansowane z EFRR wykazują komplementarność 
z projektami planowanymi do realizacji z EFS w ramach RPO WP we wszystkich 
niezbędnych aspektach. 

          (akta kontroli str. 212 – 224, 335 – 1247) 
 
1.2.2. ZWP, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014 – 2020, prowadziła i na 
bieżąco aktualizowała Wykaz PRWP wraz z datą ich uchwalenia, dla których 
z pozytywnym wynikiem przeprowadzono weryfikację formalną i merytoryczną 
spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programu rewitalizacji, 
niezależnie od sposobu ich weryfikacji, zgodnie z zapisami punktu 4.2. Rozdziału 
4 Instrukcji oraz punktu 8 Rozdziału 5 Wytycznych Ministra Rozwoju. 
Po każdorazowej, ostatecznej akceptacji ZWP, PRG był wpisywany do Wykazu 
PRWP.  
Upływ czasu od daty pozytywnej weryfikacji PRG do daty jego wpisania do Wykazu 
PRWP zawierał się w przedziale czasowym w granicach tego samego dnia 
(Kołaczyce, Kolbuszowa, Dzikowiec) do 47 dni po weryfikacji, przy czym w okresie 
przekraczającym ponad 1 miesiąc wpisano 3 PRG (Miasto Łańcut, Nowy Żmigród, 
Miasto Dębica), z liczby 84 PRG, umieszczonych w Wykazie PRWP. 

 (akta kontroli str. 257 – 302) 
 
Odnośnie przyczyn przekroczenia miesięcznego terminu wpisu PRG do Wykazu 
PRWP w trzech przypadkach, Władysław Ortyl – MWP wyjaśnił, iż:  
„Podczas spotkania Zespołu ds. rewitalizacji 1 czerwca 2017 r. zaopiniowano 
pozytywnie 3 programy rewitalizacji, w tym LPR Miasta Łańcuta na lata 2015 - 2020 
oraz LPR Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.  
Projekt uchwały był przygotowany 22 czerwca 2017 r., a przesłany w wersji 
elektronicznej do biura ZWP w dniu 23 czerwca 2017 r.  
Po raz pierwszy przedstawiono uchwałę dotyczącą wpisania do Wykazu programów 
LPR Miasta Łańcuta oraz LPR Gminy Nowy Żmigród na posiedzeniu ZWP 
27 czerwca 2017 r.  
W związku z wątpliwościami, które pojawiły się podczas dyskusji pomiędzy 
dyrektorami Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym i Departamentu Projektów 
Infrastrukturalnych, wicemarszałek wycofał z porządku posiedzenia projekt uchwały 
w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji 
gmin województwa podkarpackiego.  
Kolejny raz 28 czerwca 2017 r. został przedłożony ZWP projekt uchwały w sprawie 
wpisania programów rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, który dotyczył, m.in. LPR Miasta Łańcuta na lata 
2015 - 2020 oraz LPR Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.  
Podczas posiedzenia ZWP w dniu 28 czerwca 2017 r. zostały one 
zarekomendowane do wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego.  
Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO poinformował, iż podczas posiedzenia 
ZWP w dniu 27 czerwca 2017 r. zgłosił pewne zastrzeżenia, co do projektu ww. 
uchwały i nadmienił, że zgodnie z zapisami Instrukcji do opracowania programów 
rewitalizacji, zgodnie z brzmieniem kryteriów wyboru projektów oraz zgodnie 
z modelem, który został przyjęty w ramach RPO WP 2014 - 2020, wymóg 
komplementarności wsparcia w ramach EFRR i EFS ma być wykazany na poziomie 
programu rewitalizacji.  
Jeżeli rzeczywiście potwierdziłoby się, że wymóg komplementarności wsparcia 
pomiędzy EFRR a EFS nie byłby właściwie zapewniony, nie zostanie zachowany 
przyjęty model.  
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Gminy w programie rewitalizacji mają obowiązek wykazać, że przedsięwzięcia 
finansowane w ramach EFRR są powiązane w sposób integralny z mającymi 
pierwszorzędną rolę i znaczenie z projektami w zakresie EFS.  
Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO podkreślił, że 
istotą programu rewitalizacji jest to, żeby ten pogram uniemożliwiał realizowanie 
fragmentarycznych projektów z EFRR.  
Projekty finansowane z EFRR powinny mieć funkcję służebną wobec projektów 
finansowanych z EFS.   
Dyrektor DRP podkreśli, że chodzi o takie zaplanowanie wsparcia, żeby pokazać, że 
EFRR jest konieczny do tego, aby realizować projekty z EFS.  
W związku z powyższym zobowiązano dyrektora DRP do weryfikacji jednostkowej 
jednego losowo wybranego programu w zakresie komplementarności.  
Na kolejnym posiedzeniu ZWP w dniu 18 lipca 2017 r. dyrektor DRR poinformowała, 
że w wyniku korespondencji prowadzonej z Instytucją Zarządzającą, LPR Miasta 
Łańcuta na lata 2015 - 2020 został przeanalizowany pod kątem wymogów 
związanych z komplementarnością, zagadnieniami kompleksowości zintegrowanego 
podejścia.  
W tym zakresie zapisy programu okazały się kompletne i wyczerpywały wymogi 
wskazane przez Instytucję Zarządzającą.  
Na tym samym posiedzeniu zostało przedstawione również stanowisko Zespołu ds. 
rewitalizacji dotyczące LPR Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023.  
Na spotkaniu Zespołu ds. rewitalizacji 26 czerwca 2017 r. zostało przyjęte 
stanowisko Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie LPR Dębicy na lata 2016 - 2020. 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz potrzebę wypracowania jednolitego 
podejścia do zagadnienia komplementarności w projektach, przedłożenie 
stanowiska, dotyczącego LPR Dębicy na lata 2016 – 2020, ZWP zostało 
wstrzymane do czasu wyjaśnienia zagadnień dotyczących komplementarności.  
Mając na uwadze wymagany czas na dokonanie konsultacji pomiędzy 
departamentami: Departamentem Rozwoju Regionalnego, Departamentem 
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentem 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych, LPR Dębicy na lata 2016 - 2020 został 
zarekomendowany ZWP do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji i przyjęty, 
w związku z tym ZWP postanowił wpisać ww. program do Wykazu na posiedzeniu 
ZWP w dniu 1 sierpnia 2017 r.  
W związku z powyższym zagadnienia dotyczące komplementarności wymagały 
konsultacji 3 departamentów, tj. DRR, DRP oraz DPI celem wypracowania 
jednolitego podejścia do zagadnienia komplementarności oraz kompleksowości. 
W konsekwencji została opracowana tabela komplementarności projektów EFRR 
planowanych do finansowania w ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014 -
2020 i projektów EFS, którą proponowano gminom do ujęcia kwestii 
komplementarności w programach rewitalizacji. 
Mając na uwadze prowadzoną korespondencję dotyczącą ustaleń odnośnie 
komplementarności oraz konsultacje tabeli komplementarności projektów EFRR, 
planowanych do finansowania w ramach działania 6.3 albo 6.5 RPO WP 2014 - 
2020 i projektów EFS z DRP oraz DPI oraz to, że programy: Gminy Miasto Łańcut, 
Gminy Nowy Żmigród oraz Gminy Miasto Dębica były pierwszymi ocenianymi 
programami, które rekomendowane były do Wykazu programów rewitalizacji 
województwa podkarpackiego, wystąpiły z wyżej wymienionych powodów 
opóźnienia wpisania do Wykazu programów rewitalizacji województwa 
podkarpackiego.” 
                      (akta kontroli str. 212 - 224) 
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1.2.3. Spośród 160 gmin województwa podkarpackiego, zgodnie z Wykazem 
PRWP, przyjętym uchwałą ZWP43 w dniu 27 listopada 2018 r., 84 programy 
rewitalizacji gmin zostały wpisane do Wykazu PRWP, natomiast 76 gmin nie 
posiada jeszcze takiego wpisu. 
Z informacji 15 gmin44, które nie ubiegały się dotychczas o wpisanie programu 
rewitalizacji do Wykazu PRWP, uzyskanych w trybie art. 29 pkt 2 lit f ustawy o NIK, 
odnośnie przyczyn nieprzystąpienia do rewitalizacji i nieopracowania dotychczas 
programu rewitalizacji wynika, że gminy motywowały ten stan tym, m.in. że: 
- właśnie są w trakcie opracowywania lokalnych programów rewitalizacyjnych, 
- na terenie niektórych gmin nie występują obszary zdegradowane w rozumieniu 
ustawy o rewitalizacji, 
- w chwili obecnej niektóre gminy nie widzą potrzeby uruchamiania procesu 
rewitalizacji, gdyż na ich terenie brak jest obszarów zdegradowanych w takim 
stopniu, żeby istniała już konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych 
w sposób kompleksowy, wymieniony w ustawie o rewitalizacji, 
- niektóre nie dysponowały własnymi środkami na sfinansowanie opracowania 
programu rewitalizacji wraz z dokumentami towarzyszącymi, analizami, 
ekspertyzami przy przyjętej zasadzie refundacji wydatków, 
- niektóre gminy stwierdziły, że najpierw muszą zrealizować i sfinansować pilne 
zadania stricte prospołeczne na terenie gminy, a w dalszej kolejności 
rewitalizacyjne. 
                  (akta kontroli str. 268 – 270 i str. 1248 – 1273) 
 
1.3. Sposób organizacji i rozliczenia konkursu dotacji na działania wspierające 
gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji 
 
1.3.1. ZWP, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014 – 2020, przeprowadził 
trzy edycje konkursu dotacji, zorganizowane na podstawie umowy o udzielenie 
dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju, a SWP z dnia 23 grudnia 
2015 r.  
Wyznacznikiem działań ZWP w zakresie organizacji konkursu były postanowienia 
Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie 
przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, 
przyjętego uchwałą ZWP z dnia 19 stycznia 2016 r. ze zmianami, których pod 
względem merytorycznym dochowano.  
W Regulaminie konkursu dotacji określono, m.in. warunki podmiotowe ubiegania się 
o dotację, kwalifikowalność kosztów, sposób wnioskowania o dotację, zasady oceny 
i wyboru wniosków o przyznanie dotacji, wzór umowy o udzielenie dotacji, a także 
system płatności, które ZWP przestrzegał w swojej praktyce. 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu dotacji wnioskodawcą mogła być 
pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska i tej zasady przestrzegano.  
Przewidziane były preferencje dla gmin ze słabszym potencjałem, znajdujących się 
w długotrwałej sytuacji kryzysowej.  
W Regulaminie konkursu dotacji określono katalog kosztów i okres ich ponoszenia, 
które mogą być uznane, jako wydatki kwalifikowalne oraz wskazano koszty, które 
nie są kwalifikowalne i ściśle tych warunków przestrzegano przy ich kwalifikacji.  
Wnioski o dotacje należało składać według zatwierdzonego wzoru, w ostatecznych 
terminach po zmianach, w I edycji do dnia 3 marca 2016 r., w II edycji do dnia 
15 grudnia 2016 r. i w III edycji do dnia 3 sierpnia 2018 r.  

                                                      
43 Uchwała ZWP Nr 3/42/18 z dnia 27 listopada 2018 r. 
44 Bircza, Błażowa, Domaradz, Dynów, Grębów, Horyniec Zdrój, Jarocin, Jodłowa, Krasiczyn, Mielec, Ostrów, Radomyśl 
n/Sanem, Tarnowiec, Wielkie Oczy, Żołynia. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Oceny i wyboru wniosków o dotację dokonywała komisja konkursowa, powoływana 
przez ZWP, która każdorazowo sporządzała karty oceny formalnej i karty oceny 
merytorycznej. 
W przypadku przyznania dotacji na realizację projektu, ZWP podpisywał umowę, 
zgodnie z wzorem, będącym załącznikiem do Regulaminu.  
We wzorze umowy zawarto, m.in. zasady finansowania, termin realizacji, prawa 
i obowiązki oraz obowiązujące zasady sprawozdawczości.  
Dotację przekazywano, jako refundację poniesionych wydatków, przy czym liczbę 
i wielkość transz dotacji ustalano indywidualnie dla każdej umowy.  
Wartość ostatniej transzy nie mogła być niższa niż 30% wartości przyznanej dotacji 
i była wypłacona dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji 
projektu i akceptacji PRG. 
Przyjęta przez Urząd w procesie rewitalizacji zasada refundacji poniesionych 
wydatków na przygotowanie i opracowanie przez gminy projektu programu 
rewitalizacji oraz warunki zamieszczone w tym względzie, w zawartych umowach 
SWP z gminami na udzielenie dotacji, powodowała sytuację, że własne środki na 
opracowanie projektów programów rewitalizacji, gminy musiały wydatkować 
w okresie, w którym program rewitalizacji nie był poddany ostatecznej ocenie przez 
Urząd i nie był definitywnie zaakceptowany przez ZWP. 
Gminy, chcąc otrzymać dotacje, musiały ponieść wydatki, w tym zapłacić 
wykonawcom za opracowanie programu rewitalizacji w momencie, gdy program 
rewitalizacji nie był zaakceptowany przez ZWP i wpisany do Wykazu PRWP, co było 
warunkiem przekazania dotacji. 

 (akta kontroli str. 2 - 224) 
 
Odnośnie powodów przyjęcia ww. rozwiązań, a dotyczących udzielania dotacji, jako 
wsparcia przy opracowywaniu przez gminy projektów rewitalizacji, Stanisław 
Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że: 
„Należy zauważyć, iż warunki ubiegania się o przyznanie dotacji (załącznik Nr 5 do 
Regulaminu konkursu) znane były w momencie ogłoszenia Konkursu dotacji. 
Pierwsza edycja Konkursu dotacji ogłoszona została w dniu 21 stycznia 2016 r., 
druga edycja Konkursu dotacji ogłoszona została w dniu 15 listopada 2016 r. 
Informacja o ogłoszeniu Konkursu dotacji zamieszczona została na stronie 
internetowej SWP oraz na stronie RPO WP.  
Ponadto warunki rozliczania dotacji i wypłaty środków w ramach Konkursu dotacji 
przekazywane były podczas spotkań informacyjnych z gminami.  
W okresie tym gminy nie zgłaszały uwag do zapisów umowy o przyznanie dotacji. 
Należy zauważyć, iż pomimo informacji o przyznaniu dotacji, niektóre gminy nie 
podejmowały działań, związanych z opracowaniem programów rewitalizacji do 
czasu podpisania umowy.  
Skutkowało to sytuacją, że gminy przedkładały program rewitalizacji do 
zaopiniowania przez Zespół ds. rewitalizacji po zakończeniu danego projektu wraz 
ze sprawozdaniem końcowym.  
Gminy odpowiadały za wybór wykonawcy usługi opracowania programu rewitalizacji 
oraz ustalenia warunków wykonania tej usługi, mając na względzie warunki 
ubiegania się o dotację, określone w Regulaminie Konkursu dotacji oraz założony 
przez siebie harmonogram opracowania programu rewitalizacji. 
Ogólne warunki przyznania dotacji były zachowane w kolejnych edycjach Konkursu 
dotacji.  
Nadmieniam, iż zasady ubiegania się o dotację, określone w Regulaminie konkursu 
(wraz z załącznikami), opracowane zostały w Ministerstwie Rozwoju oraz stanowiły 
załącznik Nr 5 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2016 r. ze 
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zm. na realizację Projektu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 
w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. 
ZWP podejmował działania skutkujące wydłużeniem terminu realizacji projektu 
w ramach Konkursu dotacji (I, II edycja), wydłużeniem terminu na złożenie korekty 
programu rewitalizacji oraz wydłużeniem terminu realizacji Projektu. 
Przyjęte zasady w Konkursie dotacji na opracowanie programów rewitalizacji 
ustalano w taki sposób, aby zapewnić rzeczową i efektywną ocenę przez Zespół ds. 
rewitalizacji złożonych dokumentów przez gminy w celu pełnego zaangażowania 
środków przewidzianych na ten cel.  
Odnosząc się do kwestii narzucenia wymogów wyboru wykonawcy usługi 
opracowania programu rewitalizacji w momencie zawarcia umowy o przyznanie 
dotacji przez gminy należy zaznaczyć, iż nie jest prawdą fakt zapoznania z tymi 
wymogami dopiero przy podpisaniu umowy.  
Regulamin Konkursu dotacji (wszystkie edycje) zawierał informacje o finansowaniu 
projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 - 2020.  
W Istotnych postanowieniach umowy - załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu 
przedstawiano informacje dotyczące obowiązku zapoznania się z obowiązującymi 
dokumentami, tj. m.in. Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie wykorzystania 
środków pomocy technicznej na lata 2014 - 2020, Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 - 2020 oraz obowiązku ponoszenia wydatków związanych z realizacją 
projektu zgodnie z ich postanowieniami.  
Informacja o procedurze udzielenia zamówień publicznych zamieszczona została 
w ogłoszeniu o Konkursie dotacji na stronie internetowej SWP i RPO WP.” 

  (akta kontroli str. 1231 – 1235) 
W czasie trwania konkursu I edycji wpłynęło łącznie 88 wniosków gmin na 
wnioskowaną kwotę 5.653.033,59 zł, które skierowano do oceny. 
W czasie trwania oceny negatywnie pod względem formalnym oceniono 1 wniosek. 
Dwie gminy zrezygnowały z ubiegania się o dotacje po przejściu oceny formalnej. 
Kolejne 14 gmin otrzymało negatywna ocenę merytoryczną.   
ZWP w dniu 11  października 2016 r. rozstrzygnął konkurs dotacji i zatwierdził listę 
71 projektów do otrzymania dotacji na łączną kwotę 3.626.003 zł. Spośród 71 gmin 
umowy na dotację nie podpisano w 19 przypadkach, gdyż gmina zrezygnowała 
z realizacji projektu.  
W II edycji konkursu dotacji wpłynęło 41 wniosków od gmin na kwotę 1.494.104 zł. 
Komisja konkursowa ostatecznie wszystkie wnioski, po ich uzupełnieniach 
i korektach, oceniła pozytywnie pod względem formalnym. 
Uchwałą ZWP z dnia 18 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto II edycję konkursu dotacji 
i zatwierdzono listę 38 projektów na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 
1.297.744 zł na opracowanie lub aktualizację PRG oraz zatwierdzono listę 
projektów, które nie spełniły wymagań merytorycznych (1 gmina) lub zrezygnowały 
z dotacji (2 gminy). Spośród 38 gmin, umowy na dotację z SWP nie podpisano 
w 3 przypadkach, gdyż gminy zrezygnowały z realizacji projektu.  
W III edycji konkursu komisja konkursowa rozpatrzyła 28 wniosków gmin o dotacje 
na dofinasowanie opracowania projektów rewitalizacji i ZWP zatwierdził listę 
24 projektów gmin do dofinansowania wnioskowaną dotacją w wysokości 
793.062 zł, natomiast 3 projekty odrzucono ze względu niespełnienia wymogów 
formalnych, a 1 ze względów merytorycznych. 
Łącznie we wszystkich 3 edycjach konkursu dotacji wzięło udział 108 gmin 
województwa podkarpackiego. 



 

29 
 

Do Urzędu gminy złożyły łącznie 106 programów rewitalizacji, w tym 20 gminnych 
i 86 lokalnych programów rewitalizacji. 
Spośród 160 gmin województwa podkarpackiego, zgodnie z Wykazem PRWP, 
przyjętym uchwałą ZWP45 w dniu 27 listopada 2018 r., 84 programy rewitalizacji 
gmin zostały wpisane do Wykazu PRWP, natomiast 76 gmin nie uzyskało takiego 
wpisu. 
Analiza dokumentacji 10 gmin46 wykazała, że dotacja udzielona została prawidłowo, 
z zachowaniem zasad wynikających z Regulaminu, wnioski o dotacje składane były 
na obowiązującym formularzu, ich ocena odbywała się komisyjnie, zgodnie 
z Regulaminem prac komisji konkursowej przy każdorazowym sporządzeniu karty 
oceny formalnej i merytorycznej. 
W 8 przypadkach47, na 10 przeanalizowanych umów o dotację (z wyjątkiem Gminy 
Gorzyce i Żurawica), w praktyce Urzędu nie przestrzegano terminów zawierania 
aneksów do tych umów, w odniesieniu do terminów wykonania zadań, określonych 
w umowach, a dotyczących opracowania programu rewitalizacji. 
Aneksy zawierane były po upływie terminu wykonania zadania i bądź sankcjonowały 
nowe terminy wykonania zadań proponowane przez gminy z ich szczegółowym 
uzasadnieniem, a uprzednio zaakceptowane w pisemnych zgodach Urzędu, bądź 
były zawierane po upływie terminów wykonania zadań, określonych w tych 
umowach i zgodach Urzędu i tak przykładowo:  
W dniu 9 czerwca 2017 r. SWP zawarł z Gminą Jawornik Polski umowę na 
dotację48, w której określono termin realizacji projektu od 1 marca do 31 maja 
2017 r., a następnie aneksem Nr 1 z dnia 5 lipca 2017 r., termin ten wydłużono do 
30 czerwca 2017 r. 
W przypadku Gminy Przeworsk, termin realizacji projektu ustalono w umowie49 
z dnia 27 grudnia 2016 r. od 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., a aneks 
Nr 1 do tej umowy, w którym termin realizacji zadania przedłużono do dnia 31 marca 
2017 r., zawarto w dniu 18 kwietnia 2017 r. 
Odnośnie praktyki tolerowania niewykonywania zadań przez gminy w terminach, 
określonych w zawartych umowach z gminami o udzielenie dotacji i aprobowaniem 
nowych terminów, po upływie terminów umownych, Stanisław Kruczek – członek 
ZWP wyjaśnił, że: 
„Długi czas podpisania części umów/aneksów w dużym stopniu wynikał z błędnie 
lub niekompletnie przygotowanych przez gminy dokumentów do umowy/aneksu; 
braku uzasadnienia dla wprowadzonych przez gminy zmian w szczegółowym 
budżecie projektu; kontraktacji umów/aneksów w ramach kolejnych edycji Konkursu 
dotacji oraz formalnych procedur podpisania umowy w Urzędzie. 
Należy stwierdzić, iż wskazane powyżej rozwiązania proceduralne dotyczyły 
wszystkich beneficjentów, uczestniczących w Konkursie dotacji.  
Każda umowa o przyznanie dotacji z gminami była opiniowana pod względem 
formalno-prawnym przez radcę prawnego Urzędu.” 

(akta kontroli str. 257 – 302, 335 – 343, 229 – 1235, 2557-2621) 
 
1.3.2. SWP prowadził monitoring wydatków środków Unii Europejskiej 
i budżetowych, przekazanych gminom na realizację zadań w zakresie opracowania 
lub aktualizacji programów rewitalizacji, poprzez analizę sprawozdań okresowych, 
składanych niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego projektu, 

                                                      
45 Uchwała ZWP Nr 3/42/18 z dnia 27 listopada 2018 r. 
46 Gorzyce, Jawornik Polski, Krosno Miasto, Kuryłówka, Olszanica, Przeworsk, Żurawica, Wojaszówka, Kańczuga, Dębica. 
47 Jawornik Polski, Krosno Miasto, Kuryłówka, Olszanica, Przeworsk, Wojaszówka, Kańczuga, Dębica 
48 Umowa Nr RR-II.052.48.29.2016 z dnia 9 czerwca 2017 r. 
49 Umowa Nr RR-II.052.8.70.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. 
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umożliwiającego wystąpienie przez gminę o kolejną transzę dotacji oraz 
sprawozdań końcowych wraz z opiniami biegłych rewidentów. 
Dotacjobiorca w umowie o dotację podpisywał zobowiązanie do wykorzystania 
wyłącznie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji, zgodnie 
z postanowieniami umowy, celami zadania oraz Regulaminem konkursu dotacji. 

Każdy dotacjobiorca był zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo-księgowej wydatków ponoszonych w związku z opracowaniem lub 
aktualizacją programu rewitalizacji, w sposób umożliwiający identyfikację 
poszczególnych operacji księgowych. 

Sprawozdania okresowe zawierają wydatki poniesione przez dotacjobiorcę 
w okresie poprzedzającym złożenie danego sprawozdania. 

Dotacjobiorca był zobowiązany do przygotowania i złożenia sprawozdania 
końcowego z wykonania projektu, zawierającego wydatki poniesione w związku 
z jego realizacją, w tym wydatki przewidziane do refundacji w ramach ostatniej 
transzy dotacji. 

Warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego było uzyskanie pozytywnej 
oceny opracowanego/aktualizowanego programu rewitalizacji, dokonywanej przez 
ekspertów, wskazanych przez SWP. 

W przypadku uzyskania negatywnej oceny dotacjobiorca przesyłał korektę programu 
rewitalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji 
o wynikach oceny lub wyprzedzająco prosił o wydłużenie terminu, podając 
uzasadnienie. 

Uzyskanie ponownie negatywnej oceny skutkowało niezatwierdzeniem 
sprawozdania końcowego i zwrotem dotacji z odsetkami. 

Sprawozdanie końcowe wraz z zestawieniem dokumentów księgowych było 
weryfikowane i zatwierdzane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz 
potwierdzone protokołem z kontroli biegłego rewidenta, zgodnie z analogicznym 
zastosowaniem zapisu § 8 pkt 7 Umowy. 

SWP zastrzegł sobie w umowach prawo do kontroli prawidłowości wydatkowania 
przekazanych dotacjobiorcy środków dotacji w trakcie realizacji projektu oraz po 
jego zakończeniu. 

Analiza dokumentacji 30 gmin50, przedłożonej do Urzędu odnośnie przyznanej przez 
SWP dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji przez gminy wykazała, że: 
- dotacje zostały rozliczone terminowo i w kwotach przyznanych dotacji, 
- gminy dokonały rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z zawartymi z SWP 
umowami oraz aneksami do nich, 
- rozliczenia dotacji były zawsze, w każdym przypadku, weryfikowane wieloosobowo 
przez osobę sprawdzającego, weryfikującego, akceptującego i zatwierdzającego, 
- z każdej analizy sporządzano „Listę sprawdzającą do weryfikacji wniosków 
o płatność, dotyczących przekazania dotacji celowej na realizację zadania 
polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów 
rewitalizacji”, zawierającą 38 szczegółowych pozycji i akceptowaną zgodnie przez 
wszystkie 4 osoby biorące w niej udział ze strony Urzędu, 
- koszty przedkładane przez gminy do rozliczeń i zaakceptowane ostatecznie przez 
weryfikujących były kwalifikowalne. 

                                                      
50 Gorzyce, Jawornik Polski, Krosno Miasto, Kuryłówka, Olszanica, Przeworsk, Żurawica, Wojaszówka, Kańczuga, Dębica, 
Korczyna, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Lesko, Haczów, Ropczyce, Pruchnik, Brzyska, Tyczyn, Tarnobrzeg, Miasto Mielec, 
Ulanów, Lubaczów, Bojanów, Zagórz, Zarszyn, Besko, Strzyżów, Cieszanów, Miasto Sanok. 
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Gminy ostatecznie spełniły kryteria przyznania dotacji, a ich rozliczenia zostały 
zaakceptowane przez Urząd.  
ZWP przedkładał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju sprawozdania 
z wydatkowania dotacji odnośnie projektu wsparcia jst w opracowaniu lub 
aktualizacji programów rewitalizacji. 
ZWP sprawozdanie końcowe z realizacji projektu wsparcia jst w opracowaniu lub 
aktualizacji programów rewitalizacji w województwie podkarpackim dla Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju sporządził w dniu 6 listopada 2018 r. 
W dniu 3 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało Urząd 
o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z SWP w ramach 
umowy z dnia 23 grudnia 2015 r. 
Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła łącznie 2.656.351 zł, 
w tym kwota finansowana z dotacji 2.374.275 zł i 282.076 zł wkład własny. 

    (akta kontroli str. 228 – 229 i str. 1274 - 2313) 
 
Odnośnie przyczyn wykorzystania tylko kwoty 2.656.351 zł, w stosunku do 
pierwotnie założonej w Umowie SWP z Ministrem Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w wysokości łącznej 5.560.000 zł (47,8%), na realizację projektu wsparcia jst 
w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w województwie 
podkarpackim, Stanisław Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że:  
„W ramach pierwszej edycji Konkursu dotacji podpisano 52 umowy o przyznanie 
dotacji z gminami, w drugiej edycji podpisano 35 umów oraz w trzeciej edycji – 
24 umowy.  
Łącznie zostało podpisanych 111 umów, którymi ZWP przyznał dotację.  
Ostatecznie wypłacono dotację 53 gminom, co stanowi 47% wszystkich gmin, 
ubiegających się o przyznanie dotacji.  
Pozostałe 58 gmin utraciło możliwość uzyskania dotacji w związku z:  
- negatywną oceną programu rewitalizacji (49 gmin);  
- z realizacją projektu niezgodnie z zakresem i zasadami określonymi w umowie 
(5 gmin);  
- z rezygnacją z realizacji projektu i podpisaniem porozumienia w sprawie 
rozwiązania umowy (4 gminy). 
W przypadku wypłaty dotacji dla 53 gmin, średnia wartość projektu wynosiła 
33 283,16 zł, co stanowi 17% zakładanej kwoty dla jednego wnioskodawcy 
w Regulaminie konkursu.  
Wartość projektów była niska w stosunku do możliwości określonych w Regulaminie 
konkursu dotacji. 
Jednocześnie należy zauważyć, iż 52 gminy z województwa podkarpackiego 
w ogóle nie ubiegały się o wsparcie w Konkursie dotacji (I, II, III edycja). 
Kwota dotacji wykorzystana na Konkurs dotacji (I, II, III edycja) w wysokości 
1 797 290,87 zł, stanowi 37% pierwotnie zaplanowanej kwoty dotacji w budżecie 
projektu.  
Na ostateczne wykorzystanie kwoty dotacji, udzielanej wybranym w konkursie 
wnioskodawcom, miało wpływ wiele czynników.  
Województwo podkarpackie dołożyło starań w celu pełnego wykorzystania dotacji 
dla gmin, ogłaszając kolejne edycje Konkursu dotacji, wydłużając terminy realizacji 
projektu oraz termin na złożenie korekty programu rewitalizacji.  
Możliwość ogłoszenia kolejnych edycji Konkursu dotacji była konsultowana 
i akceptowana w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  
W trakcie realizacji projektu oszczędności w realizacji projektu były zgłaszane do 
Ministerstwa i środki finansowe zwracane na konto Ministerstwa.  
W zakresie realizacji działań od 1 do 6, ujętych w szczegółowym budżecie Projektu, 
zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 663 840,00 zł, z tego wykorzystano 
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w trakcie realizacji projektu kwotę 576 983,67 zł, co stanowi 87% pierwotnie 
zaplanowanej kwoty na realizację ww. działań.  
Uwzględniając zmiany w projekcie zgodnie z aneksami do ww. umowy, podpisanymi 
z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, województwo podkarpackie wykorzystało 99% 
środków na zadania 1- 6.  
Niewykorzystanie całej kwoty dotacji na realizację ww. działań wynikało między 
innymi z oszczędności z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi niezbędne do realizacji umowy.” 

   (akta kontroli str. 2626 - 2631) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 
1. W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprzestrzeganie w praktyce Urzędu przez pracowników i Zespół ds. 
rewitalizacji zapisów Instrukcji i Regulaminu oceny programów rewitalizacji, 
dotyczących terminów wyznaczonych przez SWP do przeprowadzania weryfikacji 
formalnoprawnej, merytorycznej oraz oceny i rozliczania wykonania zadań 
w ramach zatwierdzania programów rewitalizacji gmin.  

(str. 158-224, 230-256, 271-281) 
2. Niewłaściwie przeprowadzono weryfikację przez Zespół ds. rewitalizacji trzech 
(spośród 10 objętych analizą) programów rewitalizacji, które zostały pozytywnie 
zaopiniowane, pomimo że brakowało w nich:  
- w przypadku Gminy Żurawica powiązań dokumentu ze Studium i Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, wymaganych przepisem art. 15 ust. 1 pkt 
2 ustawy o rewitalizacji,  
- w przypadku Gmin Kuryłówka i Jawornik Polski charakterystyki pozostałych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wymaganych Wytycznymi Ministra Rozwoju (pkt 
5 ppkt 1 lit. g załącznika). 
Ponadto w programie rewitalizacji dla Gminy Żurawica przyjęte wskaźniki określały 
dla każdego z nich wartość bazową w podziale na całe sołectwa, a nie dla 
wybranych obszarów rewitalizacji, przy czym dla każdego z nich (niezależnie od 
rodzaju przyjętego wskaźnika), jako oczekiwaną zmianę wskazano spadek. Dla 
żadnego z przyjętych dziewięciu wskaźników programowych nie określono źródła 
danych ani częstotliwości dokonywania pomiaru, wskazano tylko oczekiwaną zmianę 
bez określenia, w jakim czasie ma zostać osiągnięta. 

(str. 212-224, 518-628, 711-804, 1226-1228, 1236-1247) 
 

SWP opracował niezbędne procedury, służące ubieganiu się o dotację na wsparcie 
w przygotowaniu programów rewitalizacji przez gminy i udostępnił je we wszystkich 
formach publikacji. 
SWP podejmował działania odnośnie rozpropagowania wśród gmin województwa 
podkarpackiego możliwości ubiegania się o dotację na opracowanie programów 
rewitalizacji gmin (PRG), a także służące prawidłowemu przygotowaniu tych 
programów przez gminy. W tym celu wielokrotnie zamieszczano na stronach 
internetowych www.rpo.podkarpackie.pl oraz www.podkarpackie.pl informacje 
o naborze wniosków do ubiegania się o dotację, a także skierowano do wszystkich 
gmin pisemne informacje o konkursach oraz warunkach uzyskania dotacji. 
Ponadto Urząd, powiadamiając pisemnie wszystkie gminy w województwie, 
zorganizował w swojej siedzibie szereg spotkań informacyjnych z przedstawicielami 
gmin odnośnie warunków ubiegania się o dotację na opracowanie PRG oraz 
wymaganych dokumentów, niezbędnych do jej uzyskania. 
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Jst miały istotne problemy z przygotowaniem licznych dokumentów, opinii 
i ekspertyz, niezbędnych do przygotowania i opracowania PRG oraz z wyborem 
projektów rewitalizacyjnych.  
Nie bez znaczenia był również brak doświadczenia jst, jak również SWP 
w dziedzinie rewitalizacji, a także w zarządzaniu procesem rewitalizacji oraz 
w prowadzeniu jego monitoringu i ewaluacji, co spowodowało, że sporządzane 
przez jst PRG wymagały licznych korekt, poprawek, uzgodnień bądź zostały 
w ostateczności odrzucone ze względów formalnych bądź merytorycznych. 
Mimo, iż w Urzędzie zwiększano obsadę kadrową do realizacji zadań związanych 
z rewitalizacją, problemem była długotrwałość procesu weryfikacji i oceny 
programów rewitalizacji, szczególnie w I edycji konkursu dotacji. 
Przykładem długotrwałości procesu weryfikacji przez komisję konkursową PRG 
z powodu konieczności usuwania licznych błędów, dokonywania poprawek oraz 
uzgodnień jest 13 PRG (Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miasto Krosno, Niwiska, 
Nowa Sarzyna, Olszanica, Radymno, Ropczyce, Miasto Sanok, Stubno, Żurawica, 
Żyraków), których weryfikacja, zakończona umieszczeniem w Wykazie PRWP, 
trwała od 427 do 540 dni. 
Zaakceptowane przez SWP w umowie z SWP z dnia 23 grudnia 2015 r. z Ministrem 
Rozwoju terminy realizacji zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu 
albo aktualizacji programów rewitalizacji oraz przeprowadzenia konkursu dotacji były 
nieadekwatne do możliwości przeprowadzenia tego procesu. 
Urząd, zauważając skalę problemów, z jaką borykały się gminy przy opracowywaniu 
programów rewitalizacji, proponował ze swojej strony spotkania konsultacyjne, jak 
również porady i usługi przekazywane pocztą elektroniczną. 
Stwierdzono nieprzestrzeganie w praktyce Urzędu zapisów Instrukcji i Regulaminu 
oceny programów rewitalizacji przez pracowników i Zespół ds. rewitalizacji odnośnie 
terminów wyznaczonych przez SWP do przeprowadzania weryfikacji 
formalnoprawnej, merytorycznej i oceny programów rewitalizacji oraz egzekwowania 
terminów wykonania zadań.  
Ponadto w 3 pozytywnie zaopiniowanych programach rewitalizacji, kontrola 
wykazała niespełnianie wymogów ustawy o rewitalizacji lub Wytycznych Ministra 
Rozwoju. 
W trakcie trwania trzech edycji konkursu dotacji odrzucono łącznie 20 wniosków 
gmin, z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub merytorycznych.  
Ponadto 4 gminy zrezygnowały z przyznanej dotacji podczas prowadzonego 
procesu weryfikacji dotacji, uzasadniając ją niemożnością realizacji planowanych 
zadań w zakreślonych terminach. 
Dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przyznane przez 
SWP były udzielone prawidłowo, z zachowaniem zasad wynikających z Regulaminu 
konkursu dotacji.  
Wnioski o dotacje składane były na obowiązującym formularzu, a ich ocena 
odbywała się rzetelnie, zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej.  
Przy dokonywaniu oceny formalnej i merytorycznej przez Zespół każdorazowo 
sporządzano karty oceny formalnej i merytorycznej. Gminy, którym udzielono dotacji 
spełniały kryteria przyznania dotacji. 
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2. Efekty prowadzonej rewitalizacji 
 
2.1. Efekty realizacji programów rewitalizacji przez gminy 
W procesie przygotowania programów rewitalizacji, ostatecznie po trzech edycjach 
konkursu dotacji na ich przygotowanie, przeprowadzonego przez SWP, 53 gminy 
otrzymały refundację wydatków związanych z przygotowaniem programów 
rewitalizacji w łącznej wysokości 1.797.290,87 zł, przy łącznym wkładzie własnym 
gmin, wynoszącym 217.965,03 zł. 
Ze względu, że programy rewitalizacji, ujęte w Wykazie PRWP, zakładają realizację 
zadań i działań rewitalizacyjnych wykraczających poza 2018 r., przedwczesne 
i niemożliwe jest wskazanie osiągniętych efektów rewitalizacyjnych w gminach, 
w porównaniu do założeń zawartych w tych programach, przyjętych do realizacji 
uchwałami rad gmin. 

   (akta kontroli str. 2557 - 2625) 
 

Odnośnie tego, czy i ewentualnie, jakie efekty przyniosła już dotychczasowa 
realizacja programów rewitalizacyjnych przez gminy na dzień 31 grudnia 2018 r., 
Stanisław Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że:  
„W ramach RPO WP 2014 - 2020, wsparcie dla projektów z zakresu rewitalizacji 
realizowane jest przede wszystkim w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej oraz działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. 
Do dnia 31 grudnia 2018 r. w tym zakresie ogłoszono łącznie 3 nabory wniosków 
o dofinansowanie projektów (2 w działaniu 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej 
oraz 1 w działaniu 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne) na łączną kwotę 164 700 000 zł.  
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.rpo.podkarpackie.pl, w dniu 
14 grudnia 2018 r. , ZWP podjął uchwałę Nr 5/102/18 w sprawie nierozstrzygnięcia 
naboru w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, ze względu na wycofanie wniosku o dofinansowanie przez 
wnioskodawcę na etapie oceny formalnej.  
Należy przy tym zaznaczyć, że przedmiotowy nabór został ponownie ogłoszony 
20 lutego 2019 r. a jego rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2019 r.  
W ramach zakończonego naboru w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej - konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, według 
stanu na 31 grudnia 2018 r., do dofinansowania wybranych zostało 10 wniosków 
o całkowitej wartości 142 893 216,58 zł, w tym wkład Unii Europejskiej wynoszący 
76 352 376,51 zł.  
Do końca 2018 r. w ramach powyższego naboru nie podpisano umów 
o dofinasowanie. 
Do chwili obecnej zakontraktowano 3 projekty o wartości wkładu Unii Europejskiej, 
wynoszącego 19 748 359,49 zł.  
W naborze wniosków w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej  
- konkurs ogólny, zakończona została ocena formalna w dniu 11 lutego 2019 r., 
w wyniku której pozytywnie oceniono 23 wnioski.  
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj 2019 r.” 

   (akta kontroli str. 2626 - 2631) 
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2.2. Monitoring wydatków na projekty rewitalizacyjne gmin, prowadzony przez 
SWP 
SWP opiera system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie realizacji 
projektów rewitalizacyjnych na zapisach Wytycznych w zakresie sprawozdawczości 
na lata 2014 - 2020.  
Podstawowym źródłem informacji dla SWP są dane gromadzone w SL2014, 
a w szczególności dane pochodzące z wniosków o dofinansowanie, umów, 
naborów, postępu rzeczowego i finansowego, kontroli projektów, certyfikacji oraz 
płatności okresowych z Komisji Europejskiej.  
Dla tych celów określono wskaźniki postępu, które pokazują stopień realizacji 
poszczególnych projektów. 
SWP, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP, sprawozdaje okresowo dane za 
pośrednictwem informacji kwartalnej do IK UP, sprawozdania rocznego i końcowego 
do Komisji Europejskiej. 

    (akta kontroli str. 2625) 
 
Odnośnie czy i jakie ZWP wypracował metody monitoringu wydatków gmin na 
realizację zadań i projektów zawartych w uchwalonych i zaakceptowanych 
programach rewitalizacyjnych gmin, Stanisław Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że: 
„Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014 - 2020 monitoring projektów rewitalizacyjnych 
dokonywany jest przez Instytucję Zarządzającą w ramach własnych programów 
operacyjnych.  
System monitorowania i sprawozdawczości RPO WP na lata 2014 – 2020, w tym 
także w zakresie projektów rewitalizacyjnych, opiera się przede wszystkim na 
zapisach Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 - 2020.  
Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje ocena 
rzeczowego i finansowego stopnia wykonania zadań (monitorowanie postępu 
realizacji programu), jak również identyfikacja trudności, przeszkód lub 
nieprawidłowości w jego wdrażaniu (monitorowanie trudności), a w razie potrzeby – 
określenie działań naprawczych. 
Podstawowym źródłem informacji są dane gromadzone w SL2014, w szczególności 
dane pochodzące z: wniosków o dofinansowanie, umów lub decyzji 
o dofinansowaniu i wniosków o płatność.  
Dane te dotyczą, m.in. naborów, postępu rzeczowego i finansowego, kontroli 
projektów, certyfikacji oraz płatności okresowych z Komisji Europejskiej.  
W tym celu określone zostały wskaźniki postępu, które pokazują stopień realizacji 
poszczególnych projektów. 
Instytucja Zarządzająca RPO WP sprawozdaje okresowo dane za pośrednictwem: 
- informacji kwartalnej do IK UP – podaje się dane dotyczące postępu finansowego 
i rzeczowego zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego 
systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji 
przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości 
osiągnięte, sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność, 
- sprawozdania rocznego i końcowego do Komisji Europejskiej – zawierają kluczowe 
informacje na temat wdrażania programu i jego priorytetów w odniesieniu do danych 
finansowych, wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu oraz 
wartości docelowych ujętych ilościowo i w sprawozdaniach przedstawia się również 
wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania.  
Proces monitorowania projektów rewitalizacyjnych odbywa się analogicznie, jak dla 
pozostałych projektów w oparciu o ww. narzędzia, jakimi są informacja kwartalna 
i sprawozdanie roczne. 
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Ponadto w 2019 r. planowany do realizacji jest projekt dotyczący wsparcia procesów 
rewitalizacji w województwie podkarpackim we współpracy z Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju, którego założeniem jest: 
- wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach,  
- wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, 
włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych (GPR, Komitet 
Rewitalizacji, SSR, MPR). 
W ramach projektu planowana jest organizacja szkoleń dla gmin oraz zapewnienie 
wsparcia gminom w zakresie działań rewitalizacyjnych, wynikających 
z opracowanych programów rewitalizacji i wpisanych do Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.  
Realizacja projektu planowana jest na lata 2019 - 2020.” 

   (akta kontroli str. 2626 - 2631) 
 

Na potrzeby monitoringu realizacji zadań z projektów rewitalizacyjnych SWP 
wprowadził do słownika programowego SL2014 typ projektu - pojęcie „projekt 
rewitalizacyjny” i zobowiązał podległe instytucje do jego wykorzystania w celu 
identyfikowania wniosków o dofinansowanie i umów/decyzji o dofinansowaniu 
projektów rewitalizacyjnych. 

    (akta kontroli str. 2625) 
 

Odnośnie wprowadzenia do słownika programowego SL2014 typ projektu wartość: 
„projekt rewitalizacyjny” i zobowiązania podległych jednostek do jego wykorzystania 
celem identyfikacji wniosków, umów, decyzji, wydatków dotyczących projektów 
rewitalizacyjnych, Stanisław Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że:  
„Wartość: projekt rewitalizacyjny została wprowadzona do słownika programowego 
SL2014 w części dotyczącej typów projektów w dniu 29 marca 2016 r. 
Obowiązek jej wykorzystania wynika bezpośrednio z pkt 1 rozdziału 
6 Monitorowanie wydatków ze środków Unii Europejskiej na projekty 
rewitalizacyjne - Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014 - 2020. 
Jednocześnie należy wskazać, że każdorazowo przed ogłoszeniem naboru 
wniosków w ramach RPO WP 2014 - 2020 Departament Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym dokonuje weryfikacji projektu dokumentacji przygotowanej 
pod dany nabór, również pod względem zgodności z wartościami słownikowymi 
SL2014. 
Ponadto Departament dokonuje bieżącego monitoringu postępu realizacji projektów 
oraz jakości wprowadzanych do systemu SL2014 danych według kryteriów 
opracowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za pomocą Audytu jakości 
danych, prowadzonego zgodnie z procedurą opisaną w załączniku Nr 
1 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 
w postaci elektronicznej na lata 2014 - 2020. 
Niezależnie od prowadzonych audytów, do departamentów realizujących 
poszczególne osie priorytetowe oraz IP WUP w uzasadnionych przypadkach 
wystosowywane są wystąpienia przypominające o konieczności zapewnienia 
wysokiej jakości danych wprowadzanych do sytemu SL2014.”  
Odnośnie działań ZWP, mających na celu zapewnienie, że Komitet Monitorujący, 
w ramach realizacji zadań, będzie monitorował efektywność wydatków na projekty 
rewitalizacyjne gmin, Stanisław Kruczek – członek ZWP wyjaśnił, że:  
„Zgodnie z art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., do zadań Komitetu 
Monitorującego RPO WP 2014 - 2020 należy systematyczny przegląd wdrażania 
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Programu i postępów poczynionych na drodze osiągnięcia jego celów, w tym 
w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i do końcowych wskazanych 
w ramach wykonania. 
W tym celu, na każdym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014 - 
2020, przedstawiana jest syntetyczna informacja o stanie realizacji RPO WP 2014 - 
2020.  
Informacja zawiera najważniejsze kwestie dotyczące alokacji, naborów wniosków, 
ilości wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, ilości umów/decyzji 
o dofinansowaniu, ilości wniosków o płatność, a także stanu wdrażania 
poszczególnych osi priorytetowych.  
Na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Komitet Monitorujący RPO WP 2014 - 2020 
rozpatrywał i zatwierdzał: 
- metodykę i kryteria wyboru projektów (w zakresie rewitalizacji) w ramach RPO WP 
2014 - 2020 i ich ewentualne zmiany - w 2018 r. kryteria w obszarze Działania 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej - ZIT zostały zmodyfikowane dwukrotnie; 
Przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego RPO WP 2014 - 2020 były również 
kryteria dotyczące efektywności projektów rewitalizacyjnych:  
- przewidywany wpływ projektu na wskaźnik pn. powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją, 
- przewidywany wpływ projektu na wskaźnik pn. powierzchnia budynków poddanych 
rewitalizacji na obszarach miejskich, 
- roczne sprawozdania z wdrażania RPO WP 2014 – 2020. 
Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania programu i jego 
priorytetów w odniesieniu do danych finansowych, wspólnych wskaźników 
i wskaźników specyficznych dla programu oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo.  
Przedstawia się również syntezę wyników wszystkich ewaluacji programu 
dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego, a także wszelkie kwestie, które 
wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania.  
Sprawozdanie roczne umożliwia monitorowanie efektywności wydatków na projekty, 
w tym także na projekty dotyczące rewitalizacji.” 
                   (akta kontroli str. 2626 - 2631) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Ze względu, że programy rewitalizacji, ujęte w Wykazie PRWP, zakładają realizację 
zadań i działań rewitalizacyjnych wykraczających poza 2018 r., niemożliwe jest 
jednoznaczne wskazanie osiągniętych już efektów rewitalizacyjnych w gminach, 
w porównaniu do założeń zawartych w tych programach, przyjętych do realizacji 
uchwałami rad gmin.  
SWP prowadził monitoring wydatków środków Unii Europejskiej i budżetowych, 
przekazanych gminom na realizację zadań w zakresie opracowania lub aktualizacji 
programów rewitalizacji, poprzez analizę sprawozdań okresowych, składanych 
niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego projektu, 
umożliwiającego wystąpienie przez gminę o kolejną transzę dotacji oraz 
sprawozdań końcowych wraz z opiniami biegłych rewidentów. 
Na potrzeby monitoringu realizacji zadań z projektów rewitalizacyjnych, SWP 
wprowadził do słownika programowego SL2014 typ projektu - pojęcie „projekt 
rewitalizacyjny” i zobowiązał podległe instytucje do jego wykorzystania w celu 
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identyfikowania wniosków o dofinansowanie i umów/decyzji o dofinansowaniu 
projektów rewitalizacyjnych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o realizację zadań 
związanych z procesem rewitalizacji w sposób, który zapewni przestrzeganie w pełni 
przyjętych zasad i procedur.  

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. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
 
Rzeszów, 17 maja 2019 r.
 
 
 
 

Kontroler 

                Mieczysław Fajger 
             Główny specjalista k. p. 

/…/ 
 

 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
         p.o. Dyrektora 
         Wiesław Motyka 
 
 

/…/ 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykonania wniosku 
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Sprostowanie oczywistej omyłki w trybie art. 35c ustawy o NIK: 
 
W pierwotnym tekście wystąpienia pokontrolnego: - na str. 2 w wierszu 22 od góry 
oraz 
- na str. 4 w wierszu 18 od góry  
omyłkowo zapisano: „PROW” - co prostuje się w tych miejscach na „RPO”.  
 
Powyższy tekst uwzględnia dokonanie tego sprostowania.  
 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:  
 

Wiesław Motyka 
 
 

/…/  
 
 
  

Dyrektor Delegatury  
Najwyższej Izby Kontroli  

w Rzeszowie 


