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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Kuryłówka, 37 – 303 Kuryłówka 527, zwany dalej Urzędem. 
 

 

Agnieszka Wyszyńska, Wójt Gminy Kuryłówka, od dnia 5 listopada 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą, funkcję Wójta Gminy Kuryłówka, poprzednio pełnił 
Tadeusz Halesiak, od dnia 12 listopada 2002 r. 

 

Działania Gminy podejmowane na rzecz opracowania Programu Rewitalizacji. 
Realizacja procesu rewitalizacji i jej dotychczasowe efekty. 
Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji. 
 

Lata 2016-2018. Badaniami kontrolnymi mogły być objęte 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 

 

 

 Krzysztof Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LRZ/31/2019 z 23 stycznia 2019 r. 

 Agnieszka Pomykała, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 2.
do kontroli nr LRZ/32/2019 z 23 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-7) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina opracowała Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 
2017-20223, który Zarząd Województwa Podkarpackiego ujął w Wykazie Programów 
Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego. W ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli proces przygotowania tego dokumentu nie został jednak w pełni rzetelnie 
przeprowadzony. W Gminie, wbrew przyjętym założeniom, nie podjęto także 
zakładanych działań na rzecz realizacji Programu Rewitalizacji. 

Pogram Rewitalizacji przygotowany został w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju4 
i Instrukcję5 oraz uchwalony przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym6. Proces ten był jednak 
długotrwały, ponieważ ostateczna wersja Programu Rewitalizacji została 
zatwierdzona dopiero po 16 miesiącach od zlecenia jego wykonania. 
W celu przygotowania Programu Rewitalizacji przeprowadzono diagnozę czynników 
i zjawisk kryzysowych oraz diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji. Na tej 
podstawie określono skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz zasięgi 
przestrzenne obszaru rewitalizacji. Dobór planowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych odpowiadał celom i kierunkom rewitalizacji, mających za zadanie 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. Przyjęte do realizacji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, 
zapewniały mechanizmy zapewnienia kompleksowości, koncentracji 
i komplementarności. Na etapie diagnozowania i opracowania Programu 
Rewitalizacji zachowano zasadę partnerstwa i partycypacji interesariuszy. Dotacja, 
na przygotowanie Programu Rewitalizacji, została przez Gminę wykorzystana 
i rozliczona zgodnie z umową. 
Nieprawidłowo dokonano ewidencji wpływu dotacji i ewidencji wydatków związanych 
z przygotowaniem Programu Rewitalizacji, co stanowiło naruszenie art. 39 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7. Ponadto, część 
wydatków na przygotowanie Programu Rewitalizacji w kwocie 15.889,97 zł 
nieprawidłowo zakwalifikowano do wydatków majątkowych (§ 6050), pomimo iż 
w rzeczywistości były to wydatki bieżące. W Programie Rewitalizacji stwierdzono 
również błędy i rozbieżności, których przyczyną była nierzetelna weryfikacja przez 
Urząd kolejnych wersji tego dokumentu. Brak było także zgodności jednego 
z sześciu planowanych przedsięwzięć, ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuryłówka8 i Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego9, w zakresie możliwości szczegółowego 
zagospodarowania terenu. W ocenie NIK, realizacja tego przedsięwzięcia wymaga 
zmiany Studium i MPZP. 
W okresie objętym kontrolą nie powołano Zespołu ds. wdrażania Programu 
Rewitalizacji10 oraz nie podejmowano działań na rzecz realizacji zaplanowanych 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano ocenę opisową. 
3 Dalej także Program Rewitalizacji lub LPR. 
4 Wytyczne Ministra Rozwoju – Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
(MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.). 
5 Instrukcja Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na Lata 2014-2020. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, dalej także ufp. 
8 Uchwała nr XLIIV/275/2018 Rady Gminy z 17 października 2018 r. (Wersja ujednolicona), dalej: Studium. 
9 Uchwała Rady Gminy nr VIII/42/99 z dnia 5 lipca 1999 dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 1/98 Terenu Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Ożannie „Nad Zalewem” Gmina 
Kuryłówka, dalej także MPZP. 
10 Zespół ds. wdrażania Programu Rewitalizacji pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, powołano 
dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 15 kwietnia 2019 r. 
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przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W szczególności, nie dokonano zmiany Studium 
i MPZP, koniecznych do realizacji przedsięwzięcia nr 1. Wskutek tego nie złożono 
wniosku o dofinasowanie tego przedsięwzięcia, w ramach RPO WP 2014-202011, 
działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Wobec powyższego, realizacja 
przedsięwzięcia nr 1 może okazać się bardzo trudna, z uwagi na to, że nabór 
wniosków dla ww. działania zakończył się we wrześniu 2018 r. 
Nie prowadzono również żadnych działań w zakresie monitoringu i ewaluacji 
Programu Rewitalizacji. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Opracowanie Programu Rewitalizacji 

1.1 Sposób opracowania i przyjęcia do realizacji Programu 
Rewitalizacji 

1) 
Rada Gminy Kuryłówka uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022, oraz 
uchwałą zmieniającą z dnia: 15 września 2017 r., 19 stycznia 2018 r., i 26 kwietnia 
2018 r.13, uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 
2017-2022, który stanowił załącznik do ww. uchwał. 
Program Rewitalizacji opracowany został w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju 
i Instrukcję i uchwalony przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 444/9316/18 z dnia 26 czerwca 
2018 r. – uwzględniając stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji z dnia 8 czerwca 
2018 r. o pozytywnej weryfikacji Programu Rewitalizacji – postanowił wpisać ww. 
Program do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego. 
Wykaz ten został opublikowany na stronie internetowej Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w zakładce Rewitalizacja. 
W podsumowaniu cyt. stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji zawarto zapis, że 
Zespół pozytywnie weryfikuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka 
na lata 2017-2022 i rekomenduje Zarządowi Województwa Podkarpackiego jego 
wpisanie do ww. Wykazu. 

(akta kontroli str.8-129, 168-320) 

Przed pozytywnym zaopiniowaniem Programu Rewitalizacji i wpisaniem do Wykazu 
Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego, Program 
Rewitalizacji był trzykrotnie korygowany, przez Radę Gminy, w wyniku weryfikacji 
przeprowadzonej przez Zespół ds. Rewitalizacji, w tym uchwałą Rady Gminy z dnia: 
- 15 września 2017 r., na podstawie negatywnego stanowiska Zespołu ds. 
Rewitalizacji z dnia 28 czerwca 2017 r. (wpływ do Urzędu 20 lipca 2017 r.). Korekta 
Programu została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego (dalej także UM) w dniu 20 września 2017 r., tj. w terminie 62 dni 

                                                      
11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
12 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. 
13 Uchwała Rada Gminy Nr XXVII/162/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022, zmieniona uchwała nr XXXI/182/2017 z dnia 15 
września 2017 r., uchwałą Nr XXXV/216/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. i uchwałą Nr XXXVIII/241/2018 z dnia 
26 kwietnia 2018 r. 
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od daty wpływu informacji o wynikach oceny dokonanej przez Zespołu ds. 
Rewitalizacji, 
- 19 stycznia 2018 r., na podstawie negatywnego stanowiska Zespołu ds. 
Rewitalizacji z dnia 7 listopada 2017 r. (wpływ do Urzędu 15 listopada 2017 r.). 
Korekta Programu została złożona w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 stycznia 
2018 r., tj. w terminie 72 dni od daty wpływu informacji o wynikach dokonanej oceny 
przez Zespołu ds. Rewitalizacji, 
- 26 kwietnia 2018 r., na podstawie negatywnego stanowiska Zespołu ds. 
Rewitalizacji z dnia 21 lutego 2018 r. (wpływ do Urzędu 8 marca 2018 r.). Korekta 
Programu została złożona w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 4 maja 2018 r., tj. 
w terminie 57 dni od daty wpływu informacji o wynikach dokonanej oceny przez 
Zespołu ds. Rewitalizacji. 
Z powyższego wynika, że Program Rewitalizacji był korygowany przez Gminę 
w terminie od 57 do 72 dni kalendarzowych, od dnia pozyskania informacji 
o wynikach oceny dokonanej przez Zespół ds. rewitalizacji. 
Powyższe zmiany Programu Rewitalizacji dokonywane były terminowo, za 
wyjątkiem jednego przypadku, gdzie Program Rewitalizacji po pierwszej korekcie 
złożony został w dniu 18 września 2017 r. (terminowo), natomiast w dniu 20 
września 2017 r. przesłano do UM drugi egzemplarz (wymagany) poprawionego 
Programu Rewitalizacji, tj. 2 dni po terminie. 
Zmiany, w związku z pierwszym stanowiskiem Zespołu ds. rewitalizacji z dnia 28 
czerwca 2017 r., miały zostać dokonane w terminie do dnia 18 września 2017 r. 

W dniu 15 listopada 2017 r. wpłynęło do Urzędu drugie negatywne stanowisko 
Zespołu ds. rewitalizacji dot. Programu Rewitalizacji, co skutkowało 
niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego i nieotrzymaniem dotacji. Przestała 
obowiązywać umowa dotacji z Województwem Podkarpackim, w tym terminy 
nanoszenia korekt (§ 7, pkt. 3 umowy). 
Zgodnie z § 7 pkt 3 umowy dotacji z Województwem Podkarpackim z dnia 8 
czerwca 2017 r., w przypadku uzyskania negatywnej oceny Dotacjobiorca przesyła 
korektę programu rewitalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pozyskania 
informacji o wynikach oceny. Uzyskanie ponownie negatywnej oceny skutkuje 
niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego. 

Wójt wyjaśniła, że przyczyną przesłania do Urzędu Marszałkowskiego drugiego 
egzemplarza Programu Rewitalizacji 2 dni po terminie była pomyłka. W dniu 18 
września 2017 r. do opiniowania przesłano tylko jeden egzemplarz. Ponadto Wójt 
podała, że drugie negatywne stanowisko UM wpłynęło do Urzędu w dniu 15 
listopada 2017 r., w związku z czym Gmina straciła możliwość złożenia ponownej 
korekty Programu i tym samym uzyskania dotacji na działania wspierające gminy 
w zakresie przygotowania programów rewitalizacji. Wójt Gminy podjął jednak 
decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do zrealizowania zadania, tj. 
utworzenia LPR i przedłożenia do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa, mimo 
braku możliwości otrzymania dotacji na ten cel. W chwili otrzymania drugiej 
negatywnej opinii przestała obowiązywać umowa z Urzędem Marszałkowskim z dnia 
8 czerwca 2017 r. wraz z aneksami, a tym samym wynikające z niej terminy. 

Dokonane przez Gminę zmiany, w wyniku stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji 
dotyczyły: zamieszczenia informacji o przeprowadzeniu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko lub odstąpieniu od jej wykonania, diagnozy czynników 
i zjawisk kryzysowych, wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 
wymogów Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, listy planowanych 
podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, partycypacji społecznej, 
finasowania i zarządzania Programem Rewitalizacji, komplementarności projektów 
rewitalizacyjnych, w tym w szczególności: braku informacji o przeprowadzeniu 
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strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpieniu od jej wykonania, 
lakonicznej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych (zbyt ogólna), braku 
spójności pomiędzy diagnozą a celami operacyjnymi i kierunkami działań, braku 
diagnozy w zakresie rekreacji ruchowej oraz mocno akcentowanych wydarzeń 
kulturalnych, braku spójności pomiędzy diagnozą, a potrzebami rewitalizacyjnymi 
wyrażonymi w propozycjach projektów, niespójności pogłębionej diagnozy kwestii 
społecznych z pozostałą treścią dokumentu (np. brak opisania problemu dzieci na 
obszarze rewitalizacji i osób starszych, mimo że do tych grup docelowych 
skierowane zostały projekty rewitalizacyjne) oraz braku wskazania instytucji 
i interesariuszy odpowiedzialnych za współzarządzanie Programem Rewitalizacji. 

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju, 
Instrukcji oraz dokumentów źródłowych zebranych w trakcie opracowywania 
Programu Rewitalizacji. 
Pomimo dokonywanych poprawek w LPR w ostatecznej wersji Programu 
stwierdzono błędy i rozbieżności, co opisano w podrozdziale dot. nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 130-320, 354-357) 
 

2) 
Program Rewitalizacji opracowany został przez Firmę [...]1415 za kwotę brutto 
9.840 zł. 
Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2017 r. 
do złożenia oferty cenowej na Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Kuryłówka na lata 2017 – 2022, na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień 
publicznych.  
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz sprawdzenia referencji 
i rozeznania wykonania dotychczasowych prac przez oferentów (ich jakości 
i terminowości) wybrano ofertę [...]16 za cenę 9.840 zł, jako najkorzystniejszą pod 
względem ceny oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. 
W dniu 10 lutego 2017 r. Gmina zawarła umowę z Firmą [...]17 na wykonanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 w 
terminie do dnia 8 maja 2017 r. za kwotę 9.840 zł. 
W cyt. umowie zawarto zapisy dotyczące m.in.: zobowiązania Wykonawcy 
do uaktualnienia Programu Rewitalizacji w ramach wynagrodzenia ustalonego 
w umowie, zgodnie z uwagami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, 
w terminie 7 terminie dni – na polecenie Zamawiającego (§1 pkt 4 i 12 umowy), 
zobowiązania Wykonawcy do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za zwłokę 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub za zwłokę w usunięciu wad i uzupełniń 
stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy (§ 8 umowy) oraz udzielenia 
Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy zawarte w przedmiocie 
zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji (§ 7 pkt 
7 umowy). 
Ponadto w cyt. umowie zawarto zapis (§1 pkt 4), że ostateczny termin wykonania 
Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez 
ww. Instytucję Zarządzającą. 
W § 1 pkt 7 umowy ustalono, że wszelkie dane potrzebne do opracowania 
dokumentacji zostaną przetworzone przez Wykonawcę, po uprzednim zebraniu 

                                                      
14 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1429) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1010 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
15 Dalej: […] – podstawa wyłączenia jak wyżej lub Wykonawca. 
16 Jak w przypisie 14. 
17 Jw. 
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danych (zastanych i wywołanych). Zamawiający udostępni dane zastane, które są 
w jego dyspozycji. 
Gmina przekazała Wykonawcy, zgodnie z ww. umową, materiały niezbędne (będące 
w jej posiadaniu) do opracowania Programu Rewitalizacji. 
Przekazane dane za rok 2014 pozyskano z Komendy Powiatowej Policji 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce oraz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce. 
Odbioru przedmiotu zamówienia dokonano protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 
27 kwietnia 2017 r. Opracowany Program Rewitalizacji przyjęto bez zastrzeżeń. 
Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy dokonano, na podstawie faktury VAT 
Nr 01/05/2017 z dnia 8 maja 2017 r. na kwotę brutto 9.840 zł, w dniu 22 maja 
2017 r. Rozliczenia z Wykonawcą dokonano zgodnie z postanowieniami cyt. 
umowy. 
Wójt Gminy wyjaśniła min., że niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie 
LPR członkowie zespołu ds. rewitalizacji przystąpili do zbierania dostępnych 
niezbędnych do utworzenia Programu. Dane te były natychmiast przekazywane 
wykonawcy Programu pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w formie papierowej 
w czasie obecności przedstawiciela Wykonawcy w Urzędzie. Gmina przekazała 
wykonawcy informacje i dane, które były w posiadaniu Urzędu oraz pozyskane 
z GUS, Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, Gminnego Zespołu Szkół w Kuryłówce, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce. Gmina nie udzielała 
Wykonawcy pełnomocnictw uprawniających do uzyskania materiałów w imieniu 
Gminy. Nie określono dla Wykonawcy Programu Rewitalizacji formy, zakresu i stanu 
aktualności danych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i zapewnienia 
zasady partycypacji społecznej interesariuszy. Po dokonaniu odbioru Programu, 
Zespół ds. rewitalizacji dokonywał jego weryfikacji na podstawie Wytycznych 
Ministra Rozwoju i Instrukcji. Kolejne wersje Programu Rewitalizacji weryfikowano 
na podstawie ww. dokumentów oraz uwag wniesionych do Programu przez Zespół 
ds. rewitalizacji powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

(akta kontroli str.321-346) 
 
Po otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji 
z uwagami do Programu Rewitalizacji były one niezwłocznie przekazywanie [...]18 w 
celu naniesienia poprawek. 
Poprawki nanoszone były przez Wykonawcę w terminie od 35 do 48 dni licząc od 
daty przekazania wniosku Gminy o naniesienie poprawek oraz w terminie od 1 do 5 
dni licząc od daty przekazania (na prośbę Wykonawcy) ostatnich dodatkowych 
informacji przez Gminę. 

(akta kontroli str. 322-330, 353-357) 
 
3) 
Gmina korzystała z dotacji na opracowanie i aktualizację Programu Rewitalizacji 
w kwocie 21.261,12 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 23.889,97 zł (kwota dotacji 
21.261,12 zł i wkład własny 2.628,85 zł). Środki dotacji wykorzystano i rozliczono 
zgodnie z umową. 

W dniu 8 czerwca 2017 r. Gmina zawarła z Województwem Podkarpackim umowę 
Nr RR-II.052.48.33.2016 r. o dotację na realizację projektu w zakresie 
przygotowania Programu Rewitalizacji.  
Termin realizacji projektu ustalono od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.  

                                                      
18 Jak w przypisie 14.  
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Dotacja miała zostać wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków (§ 2 pkt 3 
umowy). W § 7 ust. 3 cyt. umowy zapisano, że w przypadku uzyskania negatywnej 
oceny Dotacjobiorca przesyła korektę programu rewitalizacji w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia pozyskania informacji o wynikach oceny. Uzyskanie 
ponownie negatywnej oceny skutkuje niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego. 
Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2017 r. do cyt. umowy wydłużono termin realizacji 
projektu do dnia 30 czerwca 2017 r., natomiast aneksem nr 2 z dnia 18 września 
2017 r., wydłużono do 18 września 2017 r. termin przesłania korekty programu 
rewitalizacji, w przypadku uzyskania negatywnej oceny. 

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego (UM) wniosek (uzupełniony w dniu 2 czerwca 
2019 r.) o wpis Programu Rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji 
województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Program Rewitalizacji uzyskał 
ocenę negatywną, co zostało przedstawione w stanowisku Zespołu ds. rewitalizacji 
z dnia 28 czerwca 2017 r. (wpływ do Urzędu w dniu 20 lipca 2017 r.). 
Ponowne negatywne stanowisko Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 
Programu Rewitalizacji, zostało przedstawione Gminie pismem z dnia 10 listopada 
2017 r. (wpływ do Urzędu 15 listopada 2017 r.). W piśmie tym stwierdzono, że 
zgodnie z § 7 ust. 3 umowy dotacji, uzyskanie pozytywnej oceny programu 
rewitalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia sprawozdania końcowego. 
W związku z powyższym nie został spełniony warunek przekazania dotacji 
wynikający z § 2 ust. 6 ww. umowy w brzmieniu: Ostatnia transza dotacji zostanie 
wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

(akta kontroli str.358-432) 
 

W dniu 1 października 2018 r. Gmina ponownie zawarła z Województwem 
Podkarpackim umowę Nr RR-II.052.29.15.2018 o dotację na realizację projektu 
w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji19. 
Województwo zobowiązało się do przekazania na realizację projektu dotacji 
w wysokości do 21.261,12 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 23.889,97 zł (kwota 
dotacji 21.261,12  zł i wkład własny Gminy 2.628,85 zł) - § 2 pkt 1 umowy. 
Kwota dotacji nie mogła przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych (§ 2 pkt 2 
umowy). Termin realizacji projektu ustalono od 1 stycznia 2017 r. do 16 sierpnia 
2018 r. Dotacja miała zostać wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków 
(§ 2 pkt 3). 

Wydatki poniesione przez Gminę na realizację projektu z zakresie przygotowania 
Programu Rewitalizacji wyniosły łącznie 23.889,97 zł, z tego ze środków dotacji 
21.261,12 zł (89%) i środków własnych 2.628,85 zł (11%). Poniesione wydatki były 
wydatkami kwalifikowalnymi. 
Dotacja w kwocie 21.261,12 zł została wypłacona Gminie w dniu 25 października 
2018 r. jako refundacja poniesionych wydatków, tj. zgodnie z § 2 pkt 3 umowy. 
Gmina zaewidencjonowała środki dotacji po stronie dochodów w dziale 630 
Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność § 6280 Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 
Wydatki Gminy na realizację projektu w kwocie 23.889,97 zł zaewidencjonowano: 

                                                      
19 Umowa dotacji została zawarta po opracowaniu Programu Rewitalizacji i wpisaniu przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego uchwałą nr 444/9316/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin 
Województwa Podkarpackiego. 
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- w dziale 630, rozdział 63095, § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych, kwotę 15.889,97 zł (w tym m.in.: opracowanie LPR, materiały 
biurowe, szkolenia, ulotki, plakaty, foldery, usługa biegłego rewidenta), 
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu), § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotę 8.000 zł 
(dodatek dla koordynatora projektu i pozostałych członków zespołu). 

Środki dotacji zostały wykorzystane przez Gminę na realizację projektu w zakresie 
przygotowania Programu Rewitalizacji, tj. zgodnie z postanowieniami z umowy 
zawartej z Województwem Podkarpackim. Środki dotacji wykorzystano w terminie 
do 16 sierpnia 2018 r. 
Na poniesione wydatki dot. przygotowania Programu Rewitalizacji składały się: 
opracowanie Programu Rewitalizacji przez Wykonawcę – 9.840 zł, zakup 
materiałów biurowych folderów, ulotek i plakatów oraz przeprowadzenie szkoleń – 
4.549,97 zł, dodatek dla koordynatora projektu i członków Zespołu – 8.000 zł, 
wynagrodzenie biegłego rewidenta – 1.500 zł. 

(akta kontroli str.433-506) 
 

Badanie sprawozdania z realizacji ww. projektu przeprowadziła firma [...]20, za kwotę 
1.500 zł brutto. 
Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie regulaminu udzielania zamówień 
o wartości do kwoty 30.000 tys. euro21. Sprawozdanie z realizacji projektu zostało 
złożone w Urzędu Marszałkowskiego w dniu 4 października 2018 r., tj. niezwłocznie 
po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji. 
Biegły rewident w cyt. sprawozdaniu potwierdził, że kwota wydatków przedstawiona 
do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami, 
rachunkami, umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności 
(przelewy). Wkład własny został wniesiony w wysokości określonej we wniosku 
o przyznanie dotacji i umowie. 
Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził 
występowania wydatków niekwalifikowalnych. 
Łączne wydatki na realizację projektu przedstawione w cyt. sprawozdaniu wyniosły  
23.889,97 zł, w tym z środki dotacji 21.261,12 zł i środki własne 2.628,85 zł. 
Poniesione wydatki prawidłowo udokumentowano poprzez faktury oraz listy płac dot. 
wypłaconego dodatku dla koordynatora projektu i członków Zespołu ds. LPR. 
Gmina dokonała, na wniosek UM, poprawek w sporządzonym sprawozdaniu 
końcowym. Poprawki dotyczyły głównie usunięcia błędów formalnych i nieścisłości. 
Poprawek dokonywano rzetelnie i terminowo. 

(akta kontroli str. 507-538, 541-545) 
 

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 26 października 2018 r. poinformował Wójta, 
że sprawozdanie końcowe dot. projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022, dofinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie 
umowy nr RR-II.052.29.15.2018 z dnia 1 października 2018 r., zostało pozytywnie 
zweryfikowane. 
Środki dotacji w wysokości 21.261,12 zł, w tym środki Funduszu Spójności – 
18.071,95 zł oraz budżetu państwa – 3.189,17 zł, zostały przekazane na rachunek 
Urzędu w dniu 25 października 2018 r. 

(akta kontroli str.539-540) 
 

                                                      
20 Jak w przypisie 14.  
21 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 16 sierpnia 2016 r. 
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1.2 Zgodność opracowania Programu Rewitalizacji z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju, Instrukcji i ustawy o rewitalizacji 

1) 
Program Rewitalizacji zawierał opis powiązań z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi Gminy, w tym m.in.: Strategią Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 
2015-202222, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kuryłówka 
na lata 2008-201823, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kuryłówka. 

W Strategii Rozwoju Gminy za cele strategiczne uznano podniesienie poziomu 
gospodarczego poprzez kształtowanie mechanizmów generujących rozwój Gminy, 
poprawę jakości życia i zamożności społeczeństwa, ochronę i racjonalne 
kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. 
Realizacji ww. celów strategicznych przypisano cele operacyjne, które miały być 
realizowane między innymi przez: wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych 
na terenie Gminy, w szczególności terenu związanego z zalewem w Ożannie, 
podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców oraz ich aktywności społeczno- 
kulturowej, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
W tym celu w  Programie Rewitalizacji w ramach przyjętych przedsięwzięć 
zaplanowano między innymi: remont infrastruktury wokół zalewu Ożanna, 
stworzenie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń zawodowych, 
zmianę przeznaczenia obecnie istniejących budynków oraz infrastruktury na cele 
związane z promocją walorów krajobrazowych, kulturowych, przebudowę dróg, 
wykonanie oświetlenia i monitoringu, budowę skansenu pełniącego funkcję 
turystyczną, rekreacyjną i kulturową oraz organizację zajęć socjoterapeutycznych, 
korekcyjnych, kompensacyjnych, szkolenia w zakresie podniesienia kwalifikacji 
zawodowych w powstałych na ten cel salach w planowanym skansenie i wokół 
zalewu. 
Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych była skuteczna 
aktywizacja dzieci i młodzieży, podniesienie skali samoświadomości dot. 
zaangażowania społecznego, aktywizacja rodzin, zwiększenie integracji społecznej 
seniorów i niepełnosprawnych. 
Realizacja celów zawarta w Programie Rewitalizacji, według cyt. Programu, 
przyczyni się do realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, poprzez wzmocnienie integracji i aktywności społecznej 
mieszkańców, wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców, kształtowanie 
funkcjonalnej przestrzeni publicznej i poprawę stanu technicznego budynków. 

Zawarte w Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia nr 2 i 3 (tj.: Wykonanie 
zagospodarowania istniejącego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną 
i przylegającą infrastrukturą w Dąbrowicy oraz Kultura i tradycja kluczem rozwoju 
obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka) były zgodne z głównymi kierunkami rozwoju 
polityki przestrzennej, zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedsięwzięcie nr 1 Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego 
w miejscowości Ożanna, na części obszarów, nie było zgodne z kierunkami rozwoju 
polityki przestrzennej zawartymi w cyt. Studium w zakresie szczegółowego 
przeznaczenia danego terenu, w tym opisanych jako: rzeki, cieki wodne, kompleksy 
leśne, lasy chronione, tereny preferowane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-
turystycznej, wypoczynkowej oraz obszary potencjalnego rozwoju usług publicznych 
(oświaty). Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała zmiany Studium, w celu 

                                                      
22 Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy z 29 października 2015 r. 
23 Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy z 12 marca 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wkomponowania ww. obszarów w jeden obszar zgodny z planowanym 
przedsięwzięciem, tj. wyznaczenia kierunku zagospodarowania na teren sportu 
i rekreacji oraz teren zabudowy usługowej. 
Analiza Programu Rewitalizacji oraz ww. dokumentów strategicznych 
i planistycznych Gminy wykazała, że Program Rewitalizacji zawierał spójne 
i komplementarne podejście służące realizacji celów wyznaczonych w Strategii 
Rozwoju Gminy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 
Wójt wyjaśniła, że dla przedsięwzięcia Kompleksowa przebudowa kompleksu 
rekreacyjnego w miejscowości Ożanna brak jest zgodności na części obszarów 
w zakresie szczegółowego przeznaczenia danego obszaru. W studium dla części 
obszarów opisanych jako: rzeki, cieki wodne, kompleksy leśne, lasy chronione, 
tereny preferowane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej, wypoczynkowej, 
obszary potencjalnego rozwoju usług publicznych (oświaty) w celu realizacji ww. 
przedsięwzięcia konieczna jest zmiana, polegająca na ujednoliceniu 
i wkomponowaniu ww. obszarów w jeden obszar z wyznaczeniem kierunku 
zagospodarowania na teren sportu i rekreacji. Tereny opisane w studium, jako 
obszary potencjalnego rozwoju usług publicznych (oświaty), obszary zabudowane 
i preferowane do zainwestowania należy wkomponować w jeden obszar 
z wyznaczeniem kierunku zagospodarowania na teren zabudowy usługowej. 
W celu realizacji przedsięwzięcia Kompleksowa przebudowa kompleksu 
rekreacyjnego w miejscowości Ożanna konieczna jest zmiana Studium oraz MPZP. 

(akta kontroli str. 291-293, 546-574) 
 
2) 
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona, 
ponieważ jej przeprowadzenie nie było wymagane. 

Wójt wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie24 
(RDOŚ) oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie25 (PPWIS) z wnioskiem o zajęcie stanowiska, co do 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu Programu Rewitalizacji. 

RDOŚ uwzględniając zakres i charakter działań zawartych w Programie 
Rewitalizacji uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. PPWIS uzgodnił, w zakresie sanitarno-higienicznym, 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Programu Rewitalizacji. 
W związku z powyższym, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko26, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko z uwagi na to, że realizacja postanowień Programu 
Rewitalizacji nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Powyższa 
informacja nie została podana do publicznej wiadomości. 

(akta kontroli str. 562-565, 575-589) 

3), 4) 
Gmina przeprowadziła diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, w której 
określono skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz zasięgi przestrzenne 
obszaru rewitalizacji. 

                                                      
24 Wniosek z dnia 2 maja, 7 września, 21 grudnia 2017 r. 
25 Wniosek z dnia 21 grudnia 2017 r. 
26 Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm. 
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W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dokonano 
analizy negatywnych zjawisk (kryzysowych) w rozkładzie przestrzennym 
odniesionym do podziału gminy na jednostki pomocnicze – sołectwa. 
Dane ujęte w Programie Rewitalizacji, do przeprowadzenia diagnozy, pozyskano 
m.in. z Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Urzędu Statystycznego 
w Rzeszowie oraz wykorzystano dane własne Gminy. Dane te były dostępne 
w Urzędzie. 
Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (delimitacja) 
została przedstawiona w 3 i 4 rozdziale Programu Rewitalizacji. 
Na potrzeby przeprowadzenia delimitacji obszarów zdegradowanych, dokonano 
wyboru odpowiednich zmiennych, które w sposób istotny statystycznie je różnicują. 
Wybrane zmienne wyznaczone zostały z uwzględnieniem każdej ze wspomnianych 
wyżej badanych stref: społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno- 
funkcjonalnej oraz środowiskowej, co pozwoliło pokazać zjawisko na kilku 
wiążących się ze sobą poziomach. Do tego celu wykorzystano 18 wskaźników, 
w tym 11 o charakterze społecznym, które – jak wskazuje Program Rewitalizacji – 
z punktu widzenia procesu rewitalizacji mają znaczenie priorytetowe. 
Następnie wszystkie zebrane dane poddane zostały kategoryzacji, która pozwoliła 
na zbudowanie syntetycznego wskaźnika stopnia degradacji poszczególnych 
porównywanych jednostek. Do analizy wartości poszczególnych wskaźników została 
opracowana skala (od 1 do 3) określająca stopień degradacji. 

(akta kontroli str. 175-320, 599-611) 
 
W celu dokonania delimitacji i wyznaczenia obszaru zdegradowanego dokonano 
porównania poszczególnych zmiennych w odniesieniu do poszczególnych jednostek 
statystycznych, co następnie zobrazowano w Programie Rewitalizacji mapami 
przedstawiającymi zmienność zjawiska na terenie całej gminy. 

W celu przeprowadzenia analizy na potrzeby sporządzenia Programu Rewitalizacji, 
wyróżniono 10 jednostek statystycznych (sołectw), dla których zgromadzono 
szczegółowe dane obrazujące poziom natężenia negatywnych zjawisk na terenie 
Gminy wraz z ich przestrzennym rozkładem. Każdą z wybranych zmiennych 
poddano kategoryzacji według gradacji punktowej (1 – istotne ponadprzeciętne 
natężenie zjawiska kryzysowego, 2 – średnie/przeciętne natężenie zjawiska 
kryzysowego, 3 – niskie natężenie zjawiska kryzysowego). Ponadto w obrębie 
zmiennych dokonano również obliczeń średnich dla każdego z sołectw, co w dalszej 
kolejności stanowiło podstawę do wyłonienia obszaru zdegradowanego. 
Dokonano również podziału zgromadzonych w tabelach zmiennych ze względu na 
badane sfery. 
W sferze społecznej pod uwagę wzięto jedenaście zmiennych odzwierciedlających: 
sytuację demograficzną, bezrobocie, poziom edukacji, sytuację bytową 
oraz zaangażowanie w sprawy społeczno-polityczne na poziomie lokalnym. 
Przyjęto, że za obszary zdegradowane w sferze społecznej, przyjęte będą te, dla 
których wskaźnik syntetyczny wynosić będzie poniżej 2,0. 
Dokonana analiza wykazała, iż obszarami wymagającymi działań rewitalizacyjnych 
w sferze społecznej były Kolonia Polska (1,73), Ożanna oraz Dąbrowica (1,91). 
W pozostałych sferach, tj. gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej 
oraz środowiskowej, obszarami wymagającymi wsparcia (przy założeniu, że 
wskaźnik syntetyczny jest mniejszy lub równy 2,0) okazały się sołectwa: Brzyska 
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Wola (1,71), Dąbrowica (2,0), Kolonia Polska (2,0), Kulno (1,71), Kuryłówka (1,71) 
Ożanna (2,0)27. 

Założono, że za obszary zdegradowane uznać można te obszary, dla których 
wskaźnik syntetyczny dla sfery społecznej oraz wskaźnik syntetyczny 
dla pozostałych sfer jest mniejszy lub równy 2.0. 
Sytuację taką zdiagnozowano w sołectwach Ożanna, Kolonia Polska i Dąbrowica, 
dlatego przyjęto, iż są to obszary zdegradowane o największym natężeniu 
negatywnych zjawisk. 
Według Programu Rewitalizacji, obszary te zostały wyznaczone w oparciu 
o dokonane analizy, w tym diagnozę zjawisk kryzysowych w ww. sferach, wizję 
lokalną i spacery badawcze oraz analizę gminnych dokumentów strategicznych, 
programowych i planistycznych w zakresie możliwości podjęcia działań 
rewitalizacyjnych. Sołectwa o koncentracji zjawisk kryzysowych połączono w spójny 
terytorialnie obszar zdegradowany, złożony z trzech podobszarów: Dąbrowica, 
Kolonia Polska oraz Ożanna. Przebieg granic obszaru zdegradowanego został 
ustalony zgodnie z granicami sołectw. 
Obszar zdegradowany obejmował 25,89% powierzchni gminy (36,76 km2) oraz był 
zamieszkiwany przez 21,72% mieszkańców gminy (1.262 mieszkańców). 
 
Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę: nagromadzenie stanów 
kryzysowych oraz potencjał obszaru zdegradowanego, uwagi w ramach konsultacji 
społecznych, podział administracyjny gminy, granice sołectw, występowanie 
terenów, które potencjalnie mogą stanowić obszar przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
spójność obszarów oraz lokalizację ciągów transportowych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, za możliwy obszar rewitalizacji uznano sołectwa: 
Dąbrowica, Kolonia Polska oraz Ożanna. 
Następnie dokonano potwierdzenia wyboru obszaru rewitalizacji poprzez: analizę 
wskaźnikową obszaru rewitalizacji zgodnie z Instrukcją oraz pogłębioną diagnozą 
obszaru rewitalizacji. 
Porównano wartości wskaźników do odpowiednich wartości referencyjnych dla 
województwa podkarpackiego. W przypadku, gdy wartość wskaźnika wypadała 
mniej korzystnie niż wartość referencyjna województwa uznawano, że obszar pod 
względem tego wskaźnika można uznać za wymagający rewitalizacji. 
Przeanalizowano 7 wskaźników, po jednym z każdej kategorii. 
Na podstawie analizy wskaźnikowej stwierdzono, że wyznaczony obszar 
(obejmujący sołectwa Dąbrowica, Kolona Polska i Ożanna), kwalifikował się jako 
obszar rewitalizacji, tj. spełniał minimalne wartości referencyjne określone 
w Instrukcji. Obszar rewitalizacji charakteryzowało 5 wskaźników z 5 różnych 
kategorii, w tym: 
- w kategorii rynek pracy: wskaźnik, udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym, wg miejsca zamieszkania; wyniósł w obszarze 
rewitalizacji15,7% (przy 10,2% wartości referencyjnej dla województwa), 
- w kategorii pomoc społeczna: wskaźnik, liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania, wyniósł 
w obszarze rewitalizacji 6,2 (przy 6,1 wartości referencyjnej dla województwa), 
- w kategorii edukacja: wskaźnik, wyniki egzaminu 6-klasisty, wyniósł w obszarze 
rewitalizacji 61,2 (przy 67,7 wartości referencyjnej dla województwa), 

                                                      
27 Brano pod uwagę m.in. następujące wskaźniki: w sferze gospodarczej - Liczba nowo zarejestrowanych 
pomiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania, w sferze technicznej - Masa pozostałych do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych [kg], w 
sferze przestrzenno-funkcjonalnej - Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 
rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych [%] oraz w sferze środowiskowej 
- Jakość powietrza. 
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- w kategorii podmioty gospodarcze: wskaźnik, liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar wiejski, wyniósł w obszarze rewitalizacji 5,2 (przy 
5,5 wartości referencyjnej dla województwa), 
- w kategorii bezpieczeństwo publiczne: wskaźnik, liczba stwierdzonych przestępstw 
ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, wyniósł 
w obszarze rewitalizacji 4,2 (przy 1,32 wartości referencyjnej dla województwa). 
Jako potwierdzenie przestępstwa rozumiano przestępstwo potwierdzone 
w materiale dowodowym. 
Do wyliczenia ww. wartości wskaźników w obszarze rewitalizacji wykorzystano dane 
własne Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, PUP oraz Policji. Wybór 
przyjętych wskaźników został w Programie Rewitalizacji uzasadniony. 

Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z analizy wskaźnikowej, pogłębionej analizy 
obszaru rewitalizacji oraz konsultacji społecznych na terenie Gminy wydzielono 
obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów rewitalizacji, złożonych 
z miejscowości Dąbrowica, Kolonia Polska i Ożanna. 
Obszar rewitalizacji obejmował obszar 27,9 km2 (19,65% całkowitej powierzchni 
gminy) i był zamieszkany przez 1.262 osoby (21,72% ogółu mieszkańców Gminy),  
Podobszary rewitalizacji Kolonia Polska oraz Ożanna obejmowały tereny 
w granicach sołectw im odpowiadających. Natomiast podobszar Dąbrowica posiadał 
wyznaczone granice, które obejmowały tereny zamieszkałe w obszarze sołectwa 
Dąbrowica. 
Przeprowadzone badania w celu przeprowadzenia diagnozy czynników i zjawisk 
kryzysowych odnosiły się do każdej ze sfer wskazanych w Wytycznych Ministra 
Rozwoju. Obszar rewitalizacji spełniał kryteria wielkościowe dla obszarów 
rewitalizacji określone w tych wytycznych.  

W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy, której celem było 
poznanie opinii na temat potrzeb w zakresie rewitalizacji przestrzeni gminnych 
oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze, 
zidentyfikowano następujące problemy: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, 
patologie społeczne (chuligaństwo, przemoc) oraz problemy środowiskowe (hałas, 
zła jakość powietrza). W ankietach przedstawiono również 11 propozycji projektów 
rewitalizacyjnych. W Programie Rewitalizacji nie uwzględniono propozycji projektów, 
które nie były zgodne z celami merytorycznymi Programu Rewitalizacji lub nie 
odpowiadały zdiagnozowanym stanom kryzysowym. 
W oparciu o dokumenty strategiczne i planistyczne gminy (w tym m.in. strategię 
rozwiązywania problemów społecznych, gminny program wspierania rodziny, 
gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminny program opieki nad 
zabytkami, gminny program ochrony środowiska i wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy) oraz dokumenty związane z ich 
realizacją (sprawozdania, informacje) stwierdzono, że zasięgi przestrzenne obszaru 
rewitalizacji pokrywały się z obszarami wymagającymi wsparcia. 
W wyniku powyższych działań w Programie Rewitalizacji zostały określone 
następujące potrzeby rewitalizacyjne: przywrócenie lub nadanie terenom funkcji 
rekreacyjno-turystycznych, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integracji 
osób narażonych na wykluczenie społeczne, zapobieganie wykluczeniu osób 
starszych i niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju mieszkańców w każdym wieku, 
podniesienie oferty kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców, wspieranie 
potrzeby kultywowania tradycji regionu, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni 
publicznej, poprawa dostępności do infrastruktury technicznej. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2019 r. oględzin wyznaczonego 
obszaru rewitalizacji (budynków, placów, dróg oraz zalewu w Ożannie) stwierdzono, 
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że ustalenia zawarte w Programie Rewitalizacji znajdowały potwierdzenie 
w rzeczywistości. 

(akta kontroli str.175-272, 546-547, 599-611, 634-649) 

5) 
Obszar rewitalizacji, na którym zlokalizowano projekty o charakterze inwestycyjnym 
w Programie Rewitalizacji, znajdujący się w Dąbrowicy, Kolonii Polskiej nie posiadał 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane inwestycje były 
zgodne z kierunkami rozwoju polityki przestrzennej zawartymi w Studium. Wydane 
decyzje o warunkach zabudowy dla obszaru rewitalizacji nie kolidowały z celami 
rewitalizacji i nie stanowiły bariery dla ich realizacji. 
Na obszarze rewitalizacji w miejscowości Ożanna zaplanowano dwa 
przedsięwzięcia (projekty) o charakterze inwestycyjnym. Dla obszaru, na którym 
planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia nr 3 Kultura i tradycja kluczem rozwoju 
obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka, zadania Budowa skansenu pełniącego 
funkcję turystyczną, rekreacyjną oraz kulturową w m. Ożanna, obowiązuje MPZP. 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne zwartymi ww. Planie 
ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania terenu. 
Dla obszaru na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie nr 1 
Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego w m. Ożanna (w tym 
stworzenie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń zawodowych 
oraz staży i praktyk dla osób bezrobotnych), brak było zgodności z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W MPZP obszar ten oznaczony jest 
jako: ZP1 (zieleń nadbrzeżna) z zakazem lokalizacji trwałych obiektów 
kubaturowych i parkingów oraz UO (usługi oświaty – szkoła podstawowa). 
Ponadto, obszar oznaczony w MPZP jako ZN4 (zieleń nieurządzona), zakazuje 
lokalizacji budowli i urządzeń zagrażających środowisku przyrodniczemu, podczas 
gdy w rejonie tym w Programie Rewitalizacji planowane w są m.in. wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, mola widokowe oraz boiska do siatkówki plażowej. 

(akta kontroli str. 255-258, 562-574, 590-592) 
 
6) 
W Programie Rewitalizacji zawarto wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji, jako planowany efekt oraz pożądany stan obszaru rewitalizacji. Według 
zapisów Programu Rewitalizacji obszar rewitalizacji stanowić będzie płaszczyznę 
zrównoważonego rozwoju Gminy oraz będzie miejscem rozwoju mieszkańców, 
dbając o ich integrację oraz dostęp do kultury i rekreacji. Obszar będzie się rozwijał 
w oparciu o kapitał społeczny i przestrzenny, zapewniając dobrą jakość życia. 
Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji wyznaczony obszar po przeprowadzeniu 
procesów rewitalizacyjnych, w tym wdrożeniu planowanych przedsięwzięć, będzie 
obszarem, który został uzdrowiony. Nastąpiło na nim ożywienie w sferze społecznej, 
technicznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz walorów 
przyrodniczych i rekreacyjno-turystycznych Gminy. 

(akta kontroli str. 247-248) 
 
7) 
W Programie Rewitalizacji zawarto cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mające na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. Według cyt. Programu cel główny 
stanowił punkt odniesienia dla pozostałych celów strategicznych i został 
zdefiniowany jako: Działania rewitalizacyjne, które wspierają mieszkańców 
w budowaniu więzi społecznych oraz rozwoju, zwiększają dostęp mieszkańców 
do rekreacji i kultury oraz dostosowują przestrzeń do pełnionych funkcji. 
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Założono osiągnięcie celu głównego poprzez realizację celów strategicznych, tj.: 
-cel nr 1: Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców, 
-cel nr 2: Wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców, 
-cel nr 3: Kształtowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz poprawa stanu 
technicznego budynków. 
Osiągnięcie celów strategicznych ma nastąpić poprzez realizację nw. celów 
operacyjnych i kierunków działań. 
Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców zaplanowano 
osiągnąć m.in. poprzez: organizację szkoleń i warsztatów, zapewnienie miejsc 
spędzania wolnego czasu, organizację zajęć rozwijających zainteresowanie kulturą 
oraz tradycją regionu, działania edukacyjne, poprawę dostępności obiektów 
kulturalno-turystycznych, wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni pod 
organizację wydarzeń kulturalnych, organizację czasu wolnego osób starszych. 
Wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców ma nastąpić m.in. dzięki: 
organizacji szkoleń i warsztatów, wspieraniu doskonalenia zawodowego, 
podejmowaniu działań edukacyjnych zmierzających do otwarcia własnej 
działalności, przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób 
niepełnosprawnych w celu umożliwienia im nauki oraz podjęcia pracy, organizację 
szkoleń dla osób prowadzących działalność agroturystyczną, szkoleń i kursów 
zawodowych w celu zatrudnienia w branży turystycznej. 
Kształtowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz poprawę stanu technicznego 
budynków zaplanowano osiągnąć poprzez: dostosowanie budynków użyteczności 
publicznej do pełnionych funkcji, nadanie terenom nowych funkcji użytkowych, 
modernizację infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy, poprawę stanu 
środowiska poprzez termomodernizację budynków. 

W wyniku analizy dokumentacji Gminy ustalono, że określone cele rewitalizacji 
i przyjęte kierunki działań odnosiły się do potrzeb zidentyfikowanych na etapie 
przeprowadzenia diagnozy oraz zapewniały eliminację lub co najmniej ograniczenie 
negatywnych zjawisk. 
Przyjęte cele spełniały standardy metody SMART, tj. były sprecyzowane, mierzalne, 
akceptowalne, realistyczne oraz określone czasowo w zakresie rozpoczęcia 
i zakończenia. 
Od 2015 r. sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze rewitalizacji nie uległa 
zasadniczej zmianie, w związku z tym, nie miała ona istotnego wpływu 
na realizowane procedury rewitalizacyjne. 

(akta kontroli str. 16-129, 175-320, 603) 
 
8) 
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Programie 
Rewitalizacji zawierały kompletne dane, i były zgodne z celami i kierunkami 
rewitalizacji. Zaplanowane do realizacji projekty infrastrukturalne i społeczne były 
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzennych, które zostały zdiagnozowane na obszarze zdegradowanym. 
W Programie Rewitalizacji zaplanowano do realizacji 6 projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, w tym: Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego 
w miejscowości Ożanna, Wykonanie zagospodarowania istniejącego placu zabaw 
wraz z siłownią zewnętrzną i przylegającą infrastrukturą w Dąbrowicy, Kultura 
i tradycja kluczem rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka, Wsparcie dzieci 
i młodzieży w świetlicach na obszarze rewitalizacji, Aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, Aktywna integracja młodych i starszych. 
Planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawierały m.in: nazwę 
i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres planowanych działań, lokalizację 
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projektu, przewidywany termin realizacji, szacunkowe koszty, prognozowane 
rezultaty i produkty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji. 
Przyjęte w Programie Rewitalizacji projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom, przyjętym celom i kierunkom działań 
rewitalizacyjnych. 
Równoczesna realizacja działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
obejmująca zarówno projekty twarde (inwestycyjne), jak również działania miękkie, 
stwarza szanse na uruchomienie procesu rewitalizacji mającego cechy 
zrównoważonego rozwoju. 
W Programie Rewitalizacji przedstawiono również, za pomocą wskaźników 
monitorowania, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny 
oraz zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. 

(akta kontroli str.249-293) 
 
9) 
Program Rewitalizacji nie zawierał charakterystyki pozostałych rodzajów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. 

W Programie Rewitalizacji zawarto zapis, że w ramach Programu nie przewidziano 
realizacji przedsięwzięć uzupełniających lub zlokalizowanych poza obszarem 
rewitalizacji. 

(akta kontroli str.255-272, 596-598) 
 

10) 
Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ponieważ Program Rewitalizacji nie był 
opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji28. 

(akta kontroli str. 11-190) 
 

11) 
W Programie Rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, zachowano 
mechanizmy zapewnienia kompleksowości, koncentracji i komplementarności 
planowanych działań rewitalizacyjnych. 
Program Rewitalizacji ujmował działania w sposób kompleksowy z uwzględnieniem 
projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego29 w ramach RPO WP 2014 – 2020 i środków 
własnych Gminy (Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego 
w miejscowości Ożanna), środków Europejskiego Funduszu Społecznego30, 
środków własnych Gminy (Wsparcie dzieci i młodzieży w świetlicach na obszarze 
rewitalizacji, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności 
zagrożonych wykluczeniem społecznym). 
W związku z powyższym Program Rewitalizacji złożony z różnorodnych projektów 
(infrastrukturalnych i społecznych) warunkuje osiągnięcie kompleksowości, tj. 
synchronizacji efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. 

W Programie Rewitalizacji w wyniku przeprowadzonej diagnozy przedstawiono 
koncentrację negatywnych zjawiska społecznych (w tym bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, niskiego poziomu kapitału społecznego) współwystępujących 

                                                      
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 1398. 
29 Dalej także EFRR. 
30 Dalej także EFS. 
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z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej, które opisują przedstawione w Programie mierniki. 
Wypełnienie zasady koncentracji potwierdza zlokalizowanie projektów 
rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji. 

Planowane w Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne 
zapewniały mechanizmy komplementarności pomiędzy poszczególnymi 
przedsięwzięciami, w tym: 
a) komplementarności przestrzennej poprzez powiązanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych z podobszarami rewitalizacji, dając odpowiedź na główne 
problemy, które dotyczą tych obszarów (bezrobocie, ubóstwo, niski poziom kapitału 
społecznego). Projekty skupione zostały w istotnych dla danego podobszaru 
rewitalizacji terenach. Wszystkie planowane podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne realizowane będą na obszarze rewitalizacji, tj. w miejscowości 
Ożanna, Dąbrowica i Kolonia Polska. Przedsięwzięcia zaplanowane zostały tak, aby 
w sposób bezpośredni lub pośredni objąć wsparciem/umożliwić korzystanie 
z rezultatów jak największej liczbie mieszkańców, a ich rezultaty efektywnie 
oddziaływały na cały obszar dotknięty kryzysem oraz by uzyskać jak najlepszy efekt 
synergii. Przedsięwzięcia wzajemnie się dopełniały przestrzennie i nie skutkowały 
przenoszeniem problemów na inne obszary. 
b) komplementarności problemowej poprzez to, że projekty wzajemnie się 
dopełniały tematycznie, oddziałując na obszar rewitalizacji we wszystkich 
niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, 
technicznym i środowiskowym). Zadania zaplanowane w projektach finansowanych 
z EFRR, EFS i środków własnych, odpowiadały najważniejszym problemom 
i wyzwaniom związanym z obszarem rewitalizacji, były ze sobą powiązane oraz 
wzajemnie się uzupełniały. Zadania równocześnie przeciwdziałały problemom 
w różnych sferach. Zadania związane z renowacją, modernizacją lub przebudową 
obiektów będą miały za zadanie nadać lub poprawić pełnione funkcje kulturalne, 
edukacyjne oraz integrujące i aktywizujące mieszkańców. Dodatkowo 
przedsięwzięcia będą miały pozytywny wpływ na poprawę ładu przestrzennego 
obszarów zdegradowanych i przyniosą pozytywne skutki dla całego obszaru 
rewitalizacji. 
c) Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej poprzez system zarządzania, 
który został zaprojektowany na potrzeby wdrażania, monitoringu i ewaluacji 
Programu. Zapewniona zostanie współpraca i współdziałanie różnych podmiotów, 
działających na rzecz realizacji Programu i poprawy stwierdzonej sytuacji 
kryzysowej obszaru zdegradowanego. Za realizację Programu Rewitalizacji 
odpowiada Wójt, przy pomocy Urzędu Gminy oraz beneficjentów. 
System zarządzania Programem powiązano ze strukturą organizacyjną Urzędu 
i innych jednostek organizacyjnych gminy. 
Wójt odpowiada za ogólną koordynację nad opracowaniem, wdrożeniem, 
monitoringiem i ewaluacją Programu. Rada Gminy uchwala Program i ewentualne 
aktualizacje. Urząd jest bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie Programem – 
prowadzi monitoring realizacji w postaci corocznych i końcowych raportów, 
współpracuje z bieżącymi i przyszłymi beneficjentami, zbiera nowe propozycje 
przedsięwzięć. Urząd jest również odpowiedzialny za włączanie wszystkich 
interesariuszy Programu w procesy wdrażania oraz jego monitoringu (m.in. poprzez 
prowadzenie spotkań, udzielanie informacji, udostępnienie informacji o raportach 
z monitoringu). Urząd realizuje zadania z zakresu upowszechniania wiedzy na temat 
Programu, jego realizacji oraz prowadzenia konsultacji społecznych. Dodatkowo, 
koordynuje włączanie nowych podmiotów i interesariuszy w proces rewitalizacji oraz 
wspiera partnerów Programu Rewitalizacji w realizacji zadań. 
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d) Komplementarności międzyokresowej poprzez zapewnienie spójności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych w poprzednich okresach 
programowania z celami, kierunkami oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami 
określonymi w Programie Rewitalizacji. Wykorzystanie przy realizacji projektów 
rewitalizacyjnych doświadczeń z poprzednich perspektyw, w tym wniosków 
z ewaluacji. 
W latach 2011-2018 zrealizowano na terenie Gminy (dzisiejszy obszar rewitalizacji) 
działania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym, w tym m.in.: remont 
z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej (współfinasowany ze 
środków EFRR), termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrowicy (współfinasowany ze środków EFRR), remont alejek oraz 
zagospodarowanie otoczenia nad zalewem w Ożannie (współfinansowany ze 
środków EFR31) oraz projekty związane z pracą i integracją społeczną, w tym: Czas 
na aktywność w Gminie Kuryłówka oraz Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka 
(współfinasowane ze środków EFS). 
e) Komplementarności źródeł finansowania poprzez określenie oraz łączenie 
różnych źródeł finansowania. Przewidziano zarówno przedsięwzięcia 
współfinansowane ze środków EFRR i EFS, środków własnych Gminy jak i środków 
innych podmiotów realizujących oraz kredytów. Źródła finansowania określone 
zostały w rozdziale dotyczącym szacunkowych ram finansowych, gdzie na poziomie 
szczegółowego opisu przedsięwzięć określono potencjalne źródła finansowania. 
Gmina w pierwszej kolejności zakłada wykorzystanie zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym tych dedykowanych działaniom rewitalizacyjnym. 

(akta kontroli str. 175-320, 516-536, 612-617) 
 
12) 
Gmina zachowała zasadę partnerstwa i partycypacji interesariuszy 
przy diagnozowaniu i opracowaniu Programu Rewitalizacji. 
Program Rewitalizacji został wypracowany przez Gminę i poddany dyskusji, na 
organizowanych spotkaniach, w oparciu o diagnozę lokalnych problemów 
społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych 
i środowiskowych. Prace nad Programem Rewitalizacji oparte były na współpracy 
z wszystkimi grupami interesariuszy, w tym ze społecznością obszarów rewitalizacji, 
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 
Gmina w ramach konsultacji społecznych zorganizowała 3 spotkania 
z potencjalnymi grupami interesariuszy rewitalizacji w miejscowościach: Dąbrowica, 
Kolonia Polska i Ożanna. W spotkaniach zorganizowanych w okresie od 1 marca do 
31 marca 2017 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy, w tym 
sektora społecznego (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych), 
gospodarczego i publicznego (35 osób). Interesariusze rewitalizacji mieli możliwość 
zapoznania się z problematyką rewitalizacji, poznania potrzeb mieszkańców 
poprzez analizę zgłoszonych uwag, zapoznania się z problemami społecznymi, 
gospodarczymi, przestrzenno-funkcjonalnymi, środowiskowymi i technicznymi, 
wypracowania strategii rozwoju i wyprowadzenia z degradacji obszarów 
problemowych. 
Podczas ww. spotkań przedstawiciele Urzędu oraz eksperci przedstawiali 
szczegółowe informacje na temat rewitalizacji i jej celów, metodologii delimitacji 
obszaru rewitalizacji, wartości uwzględnionych wskaźników, obszarów 
zdegradowanych i rewitalizowanych, propozycji działań rewitalizacyjnych. 
Omawiano czynniki degradujące na terenie wskazanym do rewitalizacji. Udzielono 
również odpowiedzi na pytania związane z procesem rewitalizacji, dotyczące m.in.: 

                                                      
31 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013. 
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celów rewitalizacji, obszarów kryzysowych, typów projektów rewitalizacyjnych, 
możliwych beneficjentów oraz propozycji zadań inwestycyjnych, społecznych. 
Podczas tych spotkań przeprowadzono również dyskusję nad działaniami 
dotyczącymi wyznaczenia obszaru rewitalizacji dla  Gminy, zgłaszano wnioski 
dotyczące propozycji działań rewitalizacyjnych. 
Gmina umieściła na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej formularz zgłaszania propozycji projektów, zorganizowała spacery 
badawcze z sołtysami obszaru zdegradowanego, przeprowadziła wywiad 
indywidualny z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) jako 
przedstawicielem mieszkańców. Zebrano również 264 ankiety diagnostyczne, które 
udostępniono także poprzez stronę internetową Urzędu. Do problemów najczęściej 
zgłaszanych przez ankietowanych należało: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, 
odpływ młodych wykształconych ludzi, brak wsparcia dla małych i średnich 
przedsiębiorców, słaby rozwój handlu i sektora usług, słabo rozwinięta baza 
turystyczna, zły stan terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
W takcie wszystkich działań konsultacyjnych interesariusze mogli zgłaszać uwagi, 
propozycje działań, które mogą wpłynąć na poprawę, jakości życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Wśród propozycji działań do podjęcia mieszkańcy wskazywali 
najczęściej, w Kolonii Polskiej: lepsze wykorzystanie budynku i terenów przyległych 
do Wiejskiego Domu Kultury32, w Dąbrowicy: brak miejsc na działalność kulturalną, 
integracyjną (brak WDK) oraz konieczność modernizacji terenów Wspólnoty 
Mieszkaniowej w Ożannie: konieczność zagospodarowania terenów przy zalewie, 
ważność projektu związanego z budową skansenu oraz potrzebę wykorzystania 
starego budynku po szkole na nowe funkcje społeczne. 
Najistotniejsze problemy zgłoszone podczas konsultacji społecznych 
z interesariuszami, zostały uwzględnione w projektach rewitalizacyjnych, w tym 
m.in.: organizowanie szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia 
lub zmiany kwalifikacji zawodowych, prowadzenie poradnictwa zawodowego dla 
osób zainteresowanych prowadzeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją 
(przedsięwzięcie nr 5), wsparcie świetlic środowiskowych w zakresie organizacji 
zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych kompensacyjnych itp. (przedsięwzięcie nr 
4), organizowanie spotkań dla dzieci młodzieży prowadzonych przez seniorów 
promujących kulturę i lokalne tradycje, organizowanie wydarzeń kulturalnych 
w świetlicach na obszarze rewitalizacji, na obszarze wokół zalewu Ożanna 
i w planowanym skansenie (przedsięwzięcie nr 6). 
Zgodnie z Programem Rewitalizacji, Mieszkańcy jako interesariusze, będą mogli 
uczestniczyć w procesie wdrażania, monitorowania i ewaluacji pełniąc funkcję 
opiniodawczą. Mieszkańcy reprezentowani będą przez: sołtysów sołectw z obszaru 
rewitalizacji, przedstawiciela GOPS, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli Gminy odpowiedzialnych za sprawy społeczne oraz przedstawiciela 
Policji. Zgodnie cyt. Programem spotkania interesariuszy mają być organizowane 
minimum raz w roku. W spotkaniach tych, będą mogli uczestniczyć mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji, jako pełnoprawni członkowie grupy opiniodawczej. 
Do dnia zakończenia kontroli, nie rozpoczęto wdrażania i ewaluacji Programu 
Rewitalizacji, w związku z tym nie realizowano zasady partycypacji interesariuszy 
na etapie wdrażania, monitoringu i ewaluacji, co opisano w obszarze 2 niniejszego 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 283-320, 611, 618-625) 
 
13) 

                                                      
32 Dalej WDK. 
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W Programie Rewitalizacji zawarto indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć 
planowanych, podstawowych z indykatywnymi wielkościami środków finansowych 
z różnych źródeł. W Programie Rewitalizacji zawarto szacunkowe koszty 
planowanych przedsięwzięć oraz możliwe źródła ich finasowania, w tym środki 
z Unii Europejskiej, wkład własnych oraz środki z innych źródeł (kredyty, środki 
prywatne).  
Szacowana wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynosiła 21.828 tys. zł, w tym 
dofinasowanie ze środków UE – 11.018 tys. zł (EFRR, EFS), wkład własny – 1.510 
tys. zł, środki z innych źródeł – 9.300 tys. zł. 
Ujęte w Programie Rewitalizacji środki własne zostały oszacowane w oparciu 
rozeznanie rynku. Podstawą ujęcia środków z innych źródeł były szacunki Gminy. 
Środki z innych źródeł nie wynikały z zawartych umów czy porozumień. 

Projekty zaplanowane z udziałem środków RPO WP 2014-2020 (tj. przedsięwzięcia 
nr 1, 4 i 5, w tym: Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego 
w miejscowości Ożanna, Wsparcie dzieci i młodzieży w świetlicach na obszarze 
rewitalizacji, Aktywna integracja młodych i starszych) wpisywały się w założenia 
rewitalizacji określone na poziomie RPO WP 2014-2020 i dotyczyły odpowiednio: 
działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Oś Priorytetowa VI), działanie 
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (Oś 
Priorytetowa VIII) oraz działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy (Oś Priorytetowa VII). Projekty uwzględniały elementy komplementarności 
finansowej (środki EFRR i EFS) i wykluczały ryzyko podwójnego dofinansowania. 

(akta kontroli str.273-274, 629) 

14) 
Zgodnie z Programem Rewitalizacji, jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie 
Programem są: Wójt, Rada Gminy oraz Urząd. Zadania dotyczące procesu 
wdrażania, wg. Programu Rewitalizacji, mają zostać powierzone zespołowi ds. 
wdrażania Programu Rewitalizacji pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kuryłówka (dalej: Zespół), w którego skład wejdą reprezentanci jednostek 
organizacyjnych gminy, jednostek pomocniczych, przedstawiciele lokalnych grup 
działania oraz przedsiębiorcy i działacze społeczni. 
Zespół będzie odpowiedzialny za opracowanie każdego roku raportu z postępów we 
wdrażaniu zapisów Programu Rewitalizacji, uwzględniającego ewentualne bariery 
w realizacji zadań, powody ich wystąpienia oraz rekomendowane środki zaradcze. 
Raport ma zawierać ogólną ocenę realizacji zapisów Programu Rewitalizacji 
pod kątem wykonania zgodnie z celami rewitalizacji. Zespół każdego roku najpóźniej 
do końca września opracuje krótkie sprawozdanie z monitoringu i ewaluacji. Treść 
raportu ma zostać przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami, przekazana 
Radzie, lokalnym mediom, a także opublikowana na stronie internetowej Urzędu. 
Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji Wójt odpowiada za ogólną koordynację 
nad opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem i ewaluacją Programu. 
Najważniejszym zadaniem jest przyjmowanie wszystkich sprawozdań z jego 
realizacji. Rada Gminy, wg zapisów Programu Rewitalizacji, uchwala program i jego 
ewentualne aktualizacje oraz inne uchwały związane z realizacją zadań. 
Urząd, zgodnie z Programem Rewitalizacji, jest odpowiedzialny za zarządzanie 
Programem, prowadzi monitoring realizacji w postaci corocznych i końcowych 
raportów, współpracuje z bieżącymi i przyszłymi beneficjentami, zbiera propozycję 
nowych przedsięwzięć. Urząd jest odpowiedzialny za włączenie wszystkich 
interesariuszy w proces wdrażania programu poprzez prowadzenie spotkań, 
udzielanie informacji, udostępnianie informacji o raportach z monitoringu. 
Jednostką opiniodawczą będą mieszkańcy, sołtysi sołectw z obszaru rewitalizacji, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu, odpowiedzialni 
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za sprawy społeczne, przedstawiciele Policji. Zgodnie z zapisami Programu 
Rewitalizacji spotkanie z interesariuszami rewitalizacji powinno się odbyć minimum 
raz w roku. 

(akta kontroli str.283-291) 
15) 
Zgodnie z Programem Rewitalizacji (rozdział 8.3) odpowiednie przeprowadzenie 
procesu rewitalizacji wymaga monitorowania etapów jego realizacji. Najważniejszym 
elementem monitoringu jest ocena realizacji zamierzonych produktów i rezultatów 
przypisanych do każdego z przedsięwzięć. 
Analiza danych ilościowych, jak i jakościowych (zgromadzonych w procesie 
monitoringu) pozwoli, na wczesne wykrycie niezgodności, a także na zapobiegnięcie 
możliwych do rozpoznania komplikacji. Monitoring będzie też podstawą do 
stwierdzenia czy konieczna jest aktualizacja zapisów programu. 
Głównym podmiotem, monitorującym oraz dokonującym oceny osiągania 
założonych wskaźników jest Urząd, który odpowiada za: 
- bieżącą inspekcję wykonywanych w danym momencie inwestycji, gromadzenie 
danych dotyczących postępów z ich realizacji, a także zapewnienie zgodności 
z założeniami i harmonogramem, 
- kontrolę finansowania projektów oraz trwałości planowanych rezultatów, 
- sporządzanie corocznego sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji, 
uwzględniającego monitoring realizacji zamierzonych na dany rok przedsięwzięć 
zgodnie z przyjętą Kartą monitoringu oraz przyjętymi wskaźnikami monitoringu, 
które mają stwierdzać, czy konieczna jest aktualizacja Programu Rewitalizacji 
i w jakim zakresie – zgodnie z Kartą oceny potrzeby aktualizacji, 
- sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu z uwzględnieniem 
monitoringu realizacji wszystkich przedsięwzięć w formie Karty monitoringu 
oraz monitoringu wszystkich przyjętych wskaźników osiągnięcia celów Programu. 
W karcie każdego przedsięwzięcia określono prognozowane rezultaty i produkty. 

Narzędziem do śledzenia postępu realizacji Programu Rewitalizacji są wskaźniki 
monitorowania osiągnięcia celów tj.: liczba osób, uczestniczących 
w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym i animującym lokalną społeczność 
w ciągu roku, ilość przeprowadzonych szkoleń i warsztatów, ilość osób które 
uzyskały nowe kompetencje zawodowe (cel 1); liczba doposażonych pomieszczeń 
lub budynków świadczących usługi aktywizujące mieszkańców, Ilość 
przeprowadzonych szkoleń zawodowych, liczba powstałych firm lub gospodarstw 
agroturystycznych (cel 2); powierzchna terenów rekreacyjnych i turystycznych, 
liczba zmodernizowanych obiektów społecznych (cel 3). 

Dla ww. wskaźników w Programie Rewitalizacji nie określono wartości 
bazowych/wyjściowych, podano jedynie, że docelową wartością będzie wykazanie 
tendencji wzrostowej. W Programie Rewitalizacji jako źródło pochodzenia danych 
podano informacje zbierane przez Urząd Gminy, listy obecności, dokumentację 
fotograficzną. 
W Programie Rewitalizacji założono konieczność wychwytywania zmian i szybkie 
reagowanie na nowe zdarzenia zachodzące na obszarze rewitalizacji lub poza nim, 
a pozostające w zależności z terenem oraz wywierające na niego wpływ.  
Zgodnie z Programem Rewitalizacji, zmiany powinny zostać opisane i zawierać 
rodzaj i przyczynę, wpływ na dalszą realizację programu i propozycję modyfikacji. 
Monitoring potrzeby aktualizacji Programu ma być corocznie prowadzony 
przez Urząd, zgodnie z Kartą oceny potrzeby aktualizacji. 
Po przygotowaniu aktualizacji Programu, nowa wersja zostaje przedstawiona 
Radzie Gminy w celu jej uchwalenia. 
Do dnia kontroli NIK nie prowadzono aktualizacji Programu Rewitalizacji. 
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(akta kontroli str.283-291, 650-651) 
 

 
 
16) 
W latach 2016-2018 nie wpływały do Gminy skargi i wnioski związane 
opracowaniem, wdrażaniem lub monitoringiem Programu Rewitalizacji. 
Nie prowadzono również audytów i kontroli związanych z procesem rewitalizacji. 
Radni Gminy (komisje działające przy Radzie Gminy) nie zgłaszali również 
problemów związanych z rewitalizacją. 

Jedyną formą kontroli Programu Rewitalizacji była jego weryfikacja przez Zespół ds. 
Rewitalizacji - Urzędu Marszałkowskiego, co opisano w pkt 1 niniejszego 
wystąpienia. 

(akta kontroli str.630-633) 

 

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

1. Nieprawidłowo dokonano ewidencji wpływu dotacji i ewidencji wydatków 
związanych z realizacją projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Kuryłówka na lata 2017-2022. Wpływ dotacji w kwocie 21.261,12 zł 
zaewidencjonowano w dziale 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, 
§ 6280, zamiast w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała 
działalność, § 200, tj. w § 2008 kwota – 18.071,95 zł Fundusz Spójności (85%) 
i § 2009 kwota – 3.189,17 zł budżet państwa (15%). 
Wydatki w wysokości 23.889,97 zł zaewidencjonowano: 
- w dziale 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, § 6050  Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych - kwotę 15.889,97 zł (m.in. za: opracowanie 
LPR, materiały biurowe, szkolenia, ulotki, plakaty, foldery, usługę biegłego 
rewidenta), 
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu), § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwotę 
8.000 zł (dodatek dla koordynatora projektu i pozostałych członków zespołu). 
Wydatki w wysokości 15.889,97 zł związane z opracowaniem LPR, zakupem 
materiałów biurowych, ulotek, plakatów, folderów oraz zakupem usług 
szkoleniowych i usługi biegłego rewidenta, zaewidencjonowano w dziale 630, 
rozdział 63095, pomimo że dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 
zakwalifikowana była w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 
Pozostała działalność. 
Ponadto wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na 
realizację ww. projektu (23.889,97 zł), powinny zostać zaewidencjonowane w §§ 
z czwartą cyfrą „8” (Fundusz Spójności) i w §§ z czwartą cyfrą „9” (środki budżetu 
państwa i środki własne). 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ufp dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3, klasyfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, według: 
1)   działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 
2)   paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 
Według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

24 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych33: klasyfikacja paragrafów 
wydatków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest zero lub wymienione odpowiednie 
cyfry od 1 do 9. 
Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 
na stronie internetowej w zakładce Rewitalizacja, ewidencję wpływu dotacji 
i dokonanych wydatków należało dokonać w następujący sposób: 
- wypłaty dotacji przez Województwo Podkarpackie dla Gmin w ramach realizacji 
ww. projektu w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 200 klasyfikacji budżetowej, 
z tego: 
§ 2008 kwota....... (Fundusz Spójności - 85%), 
§ 2009 kwota....... (Budżet Państwa - 15%). 
- wydatki związane z realizacją cyt. projektu w paragrafach wydatkowych klasyfikacji 
budżetowej z czwartą cyfrą „8” (Fundusz Spójności) i paragrafach z czwartą cyfrą 
„9” (środki budżetu państwa i środki własne gminy). 

(akta kontroli str. 342-344, 459-543) 
 
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że ewidencję wpływu dotacji i dokonanych wydatków (dział 
750-Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) zamieszczoną 
na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce 
Rewitalizacja uznano jako charakter przykładowy a nie wzorcowy i bezwzględnie 
obowiązujący. W związku z tym ewidencji dochodów i wydatków dokonywano 
zgodnie z celem, jakiemu ma służyć projekt, czyli w dziale 630 – Turystyka, 
rozdziale 63095 – Pozostała działalność. Natomiast wydatki z tytułu dodatków dla 
koordynatora projektu oraz pozostałych członków zespołu ujęto w dziale 750 – 
Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, gdyż zgodnie z celem były 
to dodatki dla pracowników Urzędu Gminy Kuryłówka. 
Wydatki związane z rewitalizacją projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Kuryłówka na lata 2017 – 2022 powinny być ewidencjonowane 
w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „8” lub „9” w zależności 
od źródła pochodzenia środków. Z uwagi na fakt ponoszenia wydatków przez Gminę 
Kuryłówka przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wydatki ewidencjonowano 
w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „0” licząc się z możliwością 
nieotrzymania dotacji. 
Odnosząc się do tych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że przedstawiony przez Urząd 
Marszałkowski sposób kwalifikowania dochodów i wydatków wynikał z przywołanych 
powyżej przepisów prawa. 

(akta kontroli str. 593-595) 
 

2. Błędnie zakwalifikowano część wydatków na opracowanie Programu 
Rewitalizacji, tj. wydatki w kwocie 15.889,97 zł (m.in. za: opracowanie LPR, 
materiały biurowe, szkolenia, ulotki, plakaty, foldery, usługę biegłego rewidenta) 
do wydatków majątkowych (§ 6050), pomimo że wydatki te dotyczyły wydatków 
bieżących i usług, w związku z tym należało je ująć w §§ wydatków bieżących 
z odpowiednią czwartą cyfrą „8” (Fundusz Spójności) i w §§ z czwartą cyfrą „9” 
(środki budżetu państwa i środki własne), tj. zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji umowy dotacji z dnia 
1 października 2018 r. podpisanym przez Wójta i Skarbnika Gminy, wnioskowano 

                                                      
33 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
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o przekazanie ostatniej transzy dotacji w kwocie 21.261,12 zł z paragrafu klasyfikacji 
budżetowej „200” (wydatki bieżące). 

(akta kontroli str. 342-344, 459-543) 
 
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że: wydatki w kwocie 15 889,97 zł zostały zaplanowane 
w budżecie gminy jako wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Kompleksowa 
przebudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Ożanna i środki na ten cel 
zostały ujęte jako wydatki majątkowe. Ze względu na przedłużający się proces 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji zadanie kwalifikowano w § 6050, 
uznając tą klasyfikację za właściwą. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 
1 października 2018 r. nie było już możliwości przeksięgowania wydatków na 
właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej, pozostawiając stosowane wcześniej. 

(akta kontroli str. 593-595, 731-738) 
 
3. Nie sporządzono protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022, 
do czego zobowiązywały zapisy Procedury udzielania zamówień przez 
dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 5 do umowy Nr RR-II.052.48.33.2016 
z dnia 8 czerwca 2017 r. z Województwem Podkarpackim. 
Zgodnie z pkt. 16 cyt. Procedury, wybór oferty dokumentowany jest pisemnym 
protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do cyt. Procedury. 
Wyboru Wykonawcy Programu Rewitalizacji dokonano na podstawie zaproszenia 
do złożenia oferty cenowej z dnia 16 stycznia 2017 r., na podstawie art. 4 pkt 8 
Prawa zamówień publicznych, zgodnie z warunkami regulaminu wewnętrznego, 
określonymi w zarządzeniu nr 48/2016 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2016 r. 
Gmina sporządziła protokół z wyboru oferty na podstawie cyt. regulaminu 
wewnętrznego, który zawierał m.in.: wskazanie dwóch ofert, które wyłoniono 
do drugiego etapu oraz wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 
oraz datę sporządzenia protokołu i podpisy osób upoważnionych. 
Sporządzony protokół nie zawierał niektórych danych wymaganych załącznikiem nr 
2 do cyt. Procedury, w tym m.in.: wykazu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty; informacji 
o spełnieniu warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia przez 
wykonawców oraz informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji 
poszczególnym wykonawcom w danym kryterium. 

(akta kontroli str. 331-340, 358-414) 
 
Wójt wyjaśniła, m.in. że brak protokołu opartego na wzorze wskazanym 
w załączniku do umowy o dofinasowanie wynikał z przeoczenia i braku 
wcześniejszego zapoznania się warunkami prowadzenia postępowań w zakresie 
tego dofinasowania. Wynikać to mogło z faktu, iż postępowanie zostało zamknięte 
w dniu 9 lutego 2017 r. natomiast wiążąca decyzja udziału w dofinasowaniu 
i ostateczny wniosek złożono w dniu 11 maja 2017 r., natomiast umowa została 
podpisana w dniu 8 czerwca 2017 r. Jest to w naszej opinii uchybienie jedynie 
formalne, gdyż dokumenty opisane we wzorze protokołu są  załączone jako 
dokumentacja postępowania, a postępowanie zamknięte naszym protokołem. 
Ponadto Wójt wyjaśniła, że przyjęta przez nas procedura pozwoliła w pełnej formie 
dostosować działania do zasad wydatkowania środków publicznych w sposób 
celowy i oszczędny. Wybór Wykonawcy od najniższej oferty cenowej z weryfikacją 
jego solidności i doświadczenia pozwolił na właściwy dobór ceny i środków realizacji 
do uzyskania najkorzystniejszej oferty w celu ostatecznego wykonania zadania. 

(akta kontroli str.347-352) 
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4. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji nie została podana do publicznej 
wiadomości, do czego zobowiązuje art. 48 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 
Zgodnie z art. 48 ust. 4 cyt. ustawy, informację o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, organ 
opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, podaje 
do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.  

Wójt wyjaśniła, że informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji nie podano 
do publicznej wiadomości przez przeoczenie. 

(akta kontroli str. 255-258, 562-565, 575-589) 
 
5. Brak zgodności planowanego przedsięwzięcia nr 1 Kompleksowa przebudowa 
kompleksu rekreacyjnego w m. Ożanna z obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
W MPZP obszar oznaczony jest jako: ZP1 (zieleń nadbrzeżna) z zakazem lokalizacji 
trwałych obiektów kubaturowych i parkingów oraz UO (usługi oświaty – szkoła 
podstawowa), podczas gdy na obszarze tym planowane jest stworzenie 
infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń zawodowych, staży i praktyk 
dla osób bezrobotnych, wypożyczalnie sprzętu wodnego, mola widokowe 
oraz boiska do siatkówki plażowej, obiekty zaplecza socjalnego. 
Natomiast obszar oznaczony w MPZP jako ZN4 (zieleń nieurządzona), zakazuje 
lokalizacji budowli i urządzeń zagrażających środowisku przyrodniczemu, podczas 
gdy w rejonie tym planowane jest drewniany pomost na palach i fundamentach. 
Ponadto przedsięwzięcie nr 1 Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego 
w miejscowości Ożanna, na części obszarów nie było zgodne z kierunkami rozwoju 
polityki przestrzennej zawartymi w Studium w zakresie szczegółowego 
przeznaczenia danego terenu, w tym opisanych jako: rzeki, cieki wodne, kompleksy 
leśne, lasy chronione, tereny preferowane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-
turystycznej, wypoczynkowej oraz obszary potencjalnego rozwoju usług publicznych 
(oświaty). 
W ocenie NIK realizacja tego przedsięwzięcia wymaga zmiany Studium i MPZP. 

(akta kontroli str. 546-547, 562-574, 590-592) 
 

Wójt wyjaśniła m.in. że: Gmina podjęła decyzję o zagospodarowaniu obszaru wokół 
zalewu zgodnie z opracowanym Projektem koncepcji zagospodarowania terenów 
wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno-wypoczynkowym, 
która obejmuje całościowy obszar w zakresie poprawy walorów funkcjonalnych 
i estetycznych. W celu realizacji przedsięwzięcia nr 1 konieczna jest zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która może nastąpić 
po wcześniej zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Wójt wyjaśniła, że obecnie trwają prace związane ze 
sporządzeniem projektu zmiany studium. Prace projektowe nawiązują przede 
wszystkim do koncepcji zagospodarowania terenów wokół zalewu Ożanna 
w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno-wypoczynkowy. Zakończenie prac 
związanych z opracowaniem projektu zmiany studium planowane jest do końca 
2019 r. 



 

27 

Były Wójt wyjaśnił, że przyczyną niedokonania zmiany Studium i MPZP w celu 
realizacji przedsięwzięcia nr 1, było m.in. nieprzyjęcie przedstawionych zmian przez 
Radę Gminy. 

(akta kontroli str. 548-565, 727-730) 
 

6. Program Rewitalizacji Gminy nie zawierał charakterystyki pozostałych rodzajów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową, 
do czego zobowiązywał pkt 5 ppkt 1) lit. g załącznika do Wytycznych Ministra 
Rozwoju. 

Wójt wyjaśniła, że w pierwszej wersji Programu były przedsięwzięcia pozostałe, 
jednak zostały zakwestionowane przez Zespół ds. Rewitalizacji działający przy UM 
z uwagi na to, że nie spełniały wymogów eliminacji bądź ograniczenia zjawisk 
powodujących sytuacje kryzysowe. W związku z tym większość tych zadań została 
usunięta z Programu. Jedno z tych zadań, tj. Rozwój działalności klubu seniora 
zostało częściowo ujęte w zadaniu podstawowym pn. Aktywna integracja młodych 
i starszych. Mimo braku pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził i wpisał na listę nasz Program 
Rewitalizacji. 

(akta kontroli str.255-272, 596-598) 

7. W Programie Rewitalizacji nie określono wartości bazowych/wyjściowych 
wskaźników monitorowania osiągnięcia celów rewitalizacji. W Programie 
Rewitalizacji przy określeniu wskaźników monitorowania podano: nazwy 
wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych, źródło pozyskania danych 
oraz tendencję wzrostową dla poszczególnych wskaźników. 
W ocenie NIK, brak określenia wartości bazowych wskaźników monitorowania, nie 
daje możliwości dokonania pomiaru i oceny stopnia realizowanych celów przyjętych 
w Programie Rewitalizacji, zarówno w trakcie procesu jego wdrażania, jak i po 
zakończeniu. 

Wójt wyjaśniła, że Zespół pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka, 
który został powołany do zarządzania, monitorowania i aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, przed rozpoczęciem procesu monitoringu, ustali wartości 
bazowe na podstawie danych zastanych, pozyskanych z Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz danych będących w posiadaniu Urzędu Gminy. W procesie monitoringu Zespół 
porówna wartości zebrane przed rozpoczęciem przedsięwzięcia i uzyskane 
w trakcie bądź po zakończeniu jego realizacji i określi czy tendencja jest wzrostowa 
czy też nie. 

(akta kontroli str.286-290, 721-723) 
 
8. Nierzetelna weryfikacja przez Urząd pierwszej i kolejnych wersji Programu 
Rewitalizacji przygotowywanych przez Wykonawcę oraz brak skutecznego 
ich egzekwowania, doprowadziła do powstania w nim błędów i rozbieżności, w tym 
m.in.: 
a) w tabeli nr 12 Lista planowanych przedsięwzięć podstawowych oraz w pkt 6.1. 
Przedsięwzięcia podstawowe, podano różne nazwy dla tych samych przedsięwzięć, 
tj.: 
- w tabeli 12, przedsięwzięcie nr 1 zatytułowano: Kompleksowa rewitalizacja 
miejscowości Ożanna, a w karcie projektu (str. 81): Kompleksowa przebudowa 
kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Ożanna, 
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- w tabeli 12, przedsięwzięcie nr 4 zatytułowano: Wsparcie dzieci i młodzieży 
w świetlicach na terenie Gminy Kuryłówka, a w karcie projektu (str. 92): Wsparcie 
dzieci i młodzieży w świetlicach na obszarze rewitalizacji. 
b) w tabeli nr 6 Natężenie zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej, technicznej, 
przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, podano: że syntetyczny wskaźnik 
degradacji obszaru dla m. Brzyska Wola wynosi 1,71, a w tekście Programu 
Rewitalizacji na stronie 39, ten sam wskaźnik wynosi 1,64. Podobnie jest dla m. 
Dąbrowica, Kolonia Polska, Ożanna, Kulno. W tabeli podano odpowiednio wartości: 
2,00, 2,00, 2,00, 1,71, a w tekście na str. 39, odpowiednio 1,91, 1,73, 1,73, 1,82. 
c) w tabeli nr 4 Dane źródłowe - strefa gospodarcza, techniczna, przestrzenno-
funkcjonalna oraz środowiskowa oraz w cyt. tabeli nr 6, podano dwie kolumny 
o takiej samej nazwie wskaźnika, tj. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, 
w sytuacji gdy pierwszy wskaźnik powinien nosić nazwę: Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania – obszar wiejski, a drugi: Liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania. 
d) w karcie przedsięwzięcia nr 6 Aktywna integracja młodych i starszych, 
przewidywany termin realizacji został określony: od 2018 r. do 2020 r., a w tabeli nr 
15 Harmonogram realizacji przedsięwzięć ujętych w ramach Programu podano 
termin realizacji od 2018 r. do 2019 r. 
e) w karcie przedsięwzięcia nr 3 Kultura i tradycja kluczem rozwoju obszaru 
rewitalizacji Gminy Kuryłówka, w proponowanych źródłach finansowania podano: 
środki własne i dotacje UE, inne (kredyty), a w tabeli nr 13 Indykatywne ramy 
finansowe przedsięwzięć dla ww. przedsięwzięcia nie wskazano dotacji z UE. 
f) w tabeli nr 14 Indykatywne ramy finansowe, podano nieprawidłowe wartości źródeł 
finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj.: całkowita wartość przedsięwzięć – 
22.053 tys. zł, szacowany wkład własny podmiotów realizujących przedsięwzięcia – 
1.310 tys. zł, szacowaną wartość dofinasowania (EFRR, EFS) – 11.218 tys. zł 
oraz szacowaną wartość dofinasowania z innych źródeł – 10.835 tys. zł, a powinno 
być, odpowiednio: 21.828 tys. zł, 1.510 tys. zł, 11.018 tys. zł oraz 9.300 tys. zł. 

Wójt wyjaśniła, że przyczyną powstania rozbieżności w opisie tekstowym i danych 
liczbowych były omyłki pisarskie. Zespół działając pod presją czasu w trakcie 
weryfikacji LPR bardziej skupiał się na kierunkach i możliwościach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć, a mniej na literalnych zapisach w Programie. 
Ponadto, Program przed ostatecznym uchwaleniem i zatwierdzeniem przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego był wielokrotnie poprawiany i korygowany, 
przez przeoczenie pozostawiono w tabeli wartości z poprzednich wersji Programu. 

(akta kontroli str. 175-320, 596-598, 629) 

 
Gmina posiadała opracowany i uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 kwietnia 
2017 r. Program Rewitalizacji – w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Instrukcję. 
Program Rewitalizacji opracowała firma zewnętrzna, na podstawie zlecenia Gminy. 
Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 26 czerwca 2018 r. – 
uwzględniając stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji – wpisał ww. Program 
do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego. 
Przy opracowaniu Programu Rewitalizacji Gmina korzystała ze środków dotacji na 
działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Dotacja w kwocie 21.261,12 zł (w tym: z Funduszu Spójności 18.071,95 zł i budżetu 
państwa 3.189,17 zł) została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Łączna 
wartość projektu wyniosła 23.889,97 zł (w tym środki dotacji 21.261,12 zł i wkład 
własny 2.628,85 zł). 
Gmina nieprawidłowo dokonała ewidencji wpływu dotacji i ewidencji wydatków 
związanych z przygotowaniem Programu Rewitalizacji. Otrzymane środki dotacji jak 
i dokonane wydatki w łącznej kwocie 23.889,97 zł zostały nieprawidłowo 
zaewidencjonowane, tj.: dotacja w kwocie 21.261,12 zł – w niewłaściwym dziale, 
rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej oraz bez wymaganej w paragrafach 
czwartej cyfry, odpowiedniej dla rodzaju środków na finasowanie 
i współfinansowanie projektu oraz wydatki w kwocie 23.889,97 zł – w paragrafach, 
bez wymaganej czwartej cyfry „8” (Fundusz Spójności) i „9” (środki budżetu państwa 
i środki własne). 
Ponadto nieprawidłowo zakwalifikowano część wydatków bieżących w kwocie 
15.889,97 zł (m.in. za: opracowanie LPR, materiały biurowe, szkolenia, ulotki, 
plakaty, foldery, usługę biegłego rewidenta) do wydatków majątkowych (§ 6050), 
pomimo że wydatki te dotyczyły wydatków bieżących i należało je ująć 
w paragrafach wydatków bieżących z odpowiednią czwartą cyfrą „8” (Fundusz 
Spójności) i „9” (środki budżetu państwa i środki własne), tj. zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
W uchwalonym i zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Programie Rewitalizacji 
brak było zgodności jednego z sześciu planowanych do realizacji przedsięwzięć 
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Niezgodność ta 
dotyczyła możliwości szczegółowego zagospodarowania terenu, na którym 
planowane jest do realizacji przedsięwzięcie nr 1: Kompleksowa przebudowa 
kompleksu rekreacyjnego w m. Ożanna), z uwagi na istniejące zakazy i kierunki 
zagospodarowania, niezgodne z tym przedsięwzięciem. 
W ocenie NIK realizacja tego przedsięwzięcia wymaga zmiany Studium i MPZP. 

Podczas analizy przygotowanego przez Gminę Programu Rewitalizacji stwierdzono 
również błędy i rozbieżności. Błędy te nie dyskwalifikują posiadanego przez Gminę 
Programu Rewitalizacji, ale wymagają jego skorygowania przy najbliższej 
aktualizacji. Przyczyną powstania tych błędów i rozbieżności była w nierzetelna 
weryfikacja przez Zespół ds. rewitalizacji kolejnych wersji Programu Rewitalizacji 
przygotowywanych przez Wykonawcę oraz brak skutecznego egzekwowania 
poprawek i uzupełnień tego dokumentu. 
 

2. Realizacja założeń przyjętych w Programie Rewitalizacji 
1) 
W okresie objętym kontrolą, w Gminie nie powołano zespołu ds. wdrażania 
Programu Rewitalizacji pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 
oraz nie rozpoczęto jego wdrażania. 
W trakcie kontroli NIK, Wójt34 powołała Zespół pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju 
Gminy Kuryłówka ds. zarządzania, monitorowania i aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 (Zespół). 
W skład Zespołu powołano 11 osób, w tym przewodniczącego i 10 członków. 
W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu, Rady Gminy, reprezentanci 
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy. 

                                                      
34 Zarządzeniem Nr 29/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
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Do zadań Zespołu należało: zarządzanie, monitorowanie oraz ocena zasadności 
aktualizacji Programu Rewitalizacji (§ 1, pkt. 2). 
Zgodnie z § 3 cyt. Zarządzenia, Zespół będzie odpowiedzialny za opracowanie 
każdego roku raportu z postępów we wdrażaniu zapisów Programu Rewitalizacji, 
uwzględniającego ewentualne bariery w realizacji zadań, powody ich wystąpienia 
oraz rekomendowane środki zaradcze. Zespół każdego roku najpóźniej do końca 
września ma opracować krótkie sprawozdanie z monitoringu i ewaluacji Programu. 
Treść sprawozdania przedstawiona będzie podczas spotkania z mieszkańcami, 
przekazana Radzie Gminy, lokalnym mediom, a także na stronie internetowej 
Urzędu (§4). Monitorowanie ma polegać na ocenie realizacji zamierzonych 
produktów i rezultatów przypisanych do każdego z przedsięwzięć, poprzez 
gromadzenie i aktualizowanie informacji o stopniu zaawansowania poszczególnych 
przedsięwzięć. Monitoring ma być podstawą do podjęcia decyzji o aktualizacji 
Programu. Dane do monitoringu mają być zbierane przez Urząd. 
Zespół został powołany na czas realizacji Programu Rewitalizacji, tj. do dnia 31 
grudnia 2022 r. 
Wójt wyjaśniła, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. powołano Zespół pn. Partnerstwo na 
rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka, ds. zarządzania, monitorowania i aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zespół ten opracuje do końca września 
sprawozdanie z monitoringu i ewaluacji Programu. Oceni również potrzebę 
aktualizacji Programu. Jeśli Zespół uzna, że aktualizacja jest konieczna to Urząd 
Gminy przeprowadzi ten proces do końca bieżącego roku. 

(akta kontroli str.283-291, 650-658) 
2) 
Harmonogram realizacji przedsięwzięć zawartych w Programie Rewitalizacji 
zakładał ich realizację w następujących terminach: 
- przedsięwzięcie nr 1, w okresie od 2018 r. do 2022 r., 
- przedsięwzięcie nr 2, w okresie od 2018 r. do 2020 r., 
- przedsięwzięcie nr 3, w okresie od 2018 r. do 2022 r., 
- przedsięwzięcie nr 4, w okresie od 2018 r. do 2020 r., 
- przedsięwzięcie nr 5, w okresie od 2018 r. do 2019 r., 
- przedsięwzięcie nr 6, w okresie od 2018 r. do 2019 r. 
Gmina  nie zaplanowała środków finansowych w uchwałach budżetowych 
na lata  2018, 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wydatki związane 
z realizacją ww. przedsięwzięć wskazanych w Programie Rewitalizacji. 

Wójt wyjaśniła, m.in. że: Środki na realizację przedsięwzięć wskazanych 
w Programie Rewitalizacji nie zostały zaplanowane w uchwałach budżetowych na 
lata 2018 i 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 – 2022 
z powodu opóźnienia we wdrażaniu Programu Rewitalizacji wynikającego z braku 
możliwości aplikowania do programów unijnych, w ramach których Gmina mogłaby 
pozyskać środki finansowe na poszczególne przedsięwzięcia. Przeszkodą 
w aplikowaniu był brak stosownej dokumentacji, tj. studium uwarunkowań 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samo wskazanie 
wielkości szacunkowych kosztów na przedsięwzięcia zawarte w Programie 
Rewitalizacji nie stanowi podstawy do wprowadzenia środków do budżetu gminy, 
gdyż podstawą taką jest zawarta umowa o dofinansowanie na konkretne 
przedsięwzięcie. 

(akta kontroli str. 255-275, 482-499, 721-723, 731-738) 
 

Wójt wyjaśniła, że dotychczas nie zostały podjęte żadne działania związane 
z realizacją przedsięwzięć zawartych w Programie Rewitalizacji. Nie rozpoczęto 
realizacji przedsięwzięć: 
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- nr 1 Kompleksowa przebudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Ożanna, 
ze względu na konieczność zmiany Studium oraz MPZP w zakresie umożliwiającym 
inwestycję. 
- nr 2 Wykonanie zagospodarowania istniejącego placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną i przylegającą infrastrukturą w Dąbrowicy, z uwagi na brak środków 
finansowych na wkład własny, przez podmiot realizujący, tj. Wspólnotę 
Mieszkaniową w Dąbrowicy, która obecnie realizuje projekt pn. Termomodernizacja 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Dąbrowicy, 
na kwotę 1.139 tys. zł. 
- nr 3 Kultura i tradycja kluczem rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka 
w ramach, którego planowano: budowę skansenu pełniącego funkcję turystyczną, 
rekreacyjną oraz kulturową w m. Ożanna, wsparcie działalności świetlicy 
środowiskowej dzieci i młodzieży w Kolonii Polskiej, rozbudowę istniejącego 
budynku OSP w Dąbrowicy o część przeznaczoną na działalność Wiejskiego Domu 
Kultury, głównie z uwagi na brak środków finansowych na budowę skansenu 
w Ożannie oraz rozbudowę istniejącego budynku OSP w Dąbrowicy (planowano 
realizować ze środków własnych i innych źródeł w tym kredytów), 
Ponadto zadanie polegające na budowie skansenu pełniącego funkcję turystyczną, 
rekreacyjną oraz kulturową w m. Ożanna, miało być zlokalizowane na działce, którą 
Gmina w dniu 3 kwietnia 2019 r. zwróciła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa35. Ponadto Wójt wyjaśniła, że Gmina nie posiadała własnych środków 
finansowych na realizację: 
- nr 4 Wsparcie dzieci i młodzieży w świetlicach na obszarze rewitalizacji, z uwagi na 
to, że zadanie to jest realizowane w ramach umowy podpisanej w dniu 29 grudnia 
2017 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu pn. Wsparcie rodzin 
w świetlicach na terenie Gminy Kuryłówka, 
- nr 5 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwagi na to że GOPS w Kuryłówce, 
w ramach dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020, Osi priorytetowej VIII 
Integracja Społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, jest w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kuryłówka drogą do 
samodzielności i zatrudnienia oraz z działania 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki 
pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie, projektu pn. Szansa na 
zatrudnienie mieszkańców Gminy Kuryłówka, 
- nr 6 Aktywna integracja młodych i starszych nie zostało rozpoczęte, gdyż nie 
zabezpieczono w budżecie gminy środków finansowych na ich realizację. 

(akta kontroli str. 650-678) 
 

Ustalono, że na obszarze Gminy realizowane były projekty (na podstawie umów 
podpisanych przed zatwierdzeniem Programu Rewitalizacji), które nawiązywały 
tematycznie do przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Programu 
Rewitalizacji, tj.: 
- pn. budowa placu zabaw m.in. w miejscowości Kolonia Polska, nawiązywało do 
przedsięwzięcie nr 3 z Programu Rewitalizacji, planowanego w ramach działania: 
wsparcie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Kolonii 
Polskiej. Budowa placu zabaw Kolonii Polskiej ma być realizowana przez 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kuryłówka, w ramach działania: Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER, objętego programem: Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

                                                      
35 Akt notarialny Rep. A Nr 1447/2016 z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
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kulturalnej, na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. z Zarządem 
Województwa Podkarpackim na kwotę 100 tys. zł (w trzech miejscowościach: 
Słoboda, Kolonia Polska i Jastrzębiec). 
- pn. wsparcie rodzin w świetlicach na terenie Gminy Kuryłówka (w tym 
w miejscowościach na obszarze rewitalizacji: Dąbrowica i Ożanna), nawiązywało 
tematycznie do przedsięwzięcia nr 4 z Programu Rewitalizacji, Wsparcie dzieci 
i młodzieży w świetlicach na obszarze rewitalizacji. Zadanie to realizowane jest 
przez Gminę na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. zawartej z Zarządem 
Województwa Podkarpackiego o dofinasowanie ww. projektu współfinasowanego ze 
środków EFS. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 1.023 tys. zł. 
Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 
stycznia 2020 r. 
Umowa na realizację tego projektu została zawarta 4 miesiące przed 
zatwierdzeniem Programu Rewitalizacji. Ww. projekt nie obejmował miejscowości 
Kolonia Polska, planowanej do wsparcia w ramach przedsięwzięcia nr 4. Ww. 
projekt obejmował wsparciem rodziny z terenu całej Gminy, natomiast wsparciem 
w ramach przedsięwzięcia nr 4 z Programu Rewitalizacji, planowano objąć dzieci 
i młodzież z obszaru rewitalizacji. 
Ponadto, GOPS w Kuryłówce realizuje (od maja 2017 r.) 2 projekty, w tym: pn. 
Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kuryłówka drogą 
do samodzielności i zatrudnienia oraz pn. Szansa na zatrudnienie mieszkańców 
Gminy Kuryłówka, na podstawie umów z dnia 31 maja 2017 r. z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie (działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działanie 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki 
pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie). 
Ww. projekty nawiązują do przedsięwzięcia nr 5 z Programu Rewitalizacji, 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W Programie Rewitalizacji (wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji na 
podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 
2018 r.) planowano przedsięwzięcie nr 5 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
bezrobotnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach 
RPO WP 2014-2020, działanie 7.1 Poprawa sytuacji bezrobotnych na rynku pracy, 
które ma być realizowane w świetlicach na obszarze rewitalizacji, a nie w siedzibie 
GOPS. 

(akta kontroli str. 679-720) 
 
3), 4) 
W związku z faktem, iż proces wdrażania Programu Rewitalizacji nie został 
rozpoczęty, nie było realizacji zasady partnerstwa i partycypacji społecznej 
interesariuszy na tym etapie. Do czasu zakończenia kontroli nie odbyło się żadne 
spotkanie z interesariuszami rewitalizacji dotyczące procesu wdrażania, 
monitorowania i ewaluacji Programu Rewitalizacji. 
Według Programu Rewitalizacji spotkania z interesariuszami, na etapie zarządzania 
Programem, powinny odbyć się minimum raz w roku. 

Gmina, nie poniosła dotychczas żadnych kosztów na realizację/wdrażanie Programu 
Rewitalizacji oraz na jego zarządzanie. 

(akta kontroli str.653-658, 724) 
 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. W okresie objętym kontrolą, w Gminie nie powołano zespołu ds. wdrażania 
Programu Rewitalizacji pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 
oraz nie rozpoczęto jego wdrażania, do czego zobowiązywały zapisy Programu 
Rewitalizacji. 
Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 15 kwietnia 2019 r. Wójt powołała Zespół 
pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka ds. zarządzania, monitorowania 
i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-
2022 (Zespół). 

Wójt wyjaśniła, że nie powołano Zespołu pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kuryłówka ds. wdrażania Programu Rewitalizacji, ponieważ nie rozpoczęto realizacji 
przedsięwzięć ujętych w cyt. Programie. 
Ponadto były Wójt wyjaśnił, że przyczyną niepowołania Zespołu ds. wdrażania 
Programu Rewitalizacji był krótki okres posiadania cyt. Programu, nasilenie innych 
prac w drugim półroczu 2018 r. oraz umożliwienie nowemu Wójtowi powołania 
reprezentantów, takich do których będzie miał zaufanie i z którymi będzie mógł 
współpracować. 

(akta kontroli str. 653-655, 727-730) 
 

2. Gmina nie rozpoczęła realizacji Programu Rewitalizacji, pomimo iż harmonogram 
realizacji wszystkich 6 przedsięwzięć rewitalizacyjnych zakładał rozpoczęcie 
ich realizacji w roku 2018 r. 
Rozpoczęcie realizacji wszystkich 6 przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowane było 
na 2018 r. Pomimo upływu ponad 3 miesięcy od zakończenia 2018 r., żadne 
z zaplanowanych na 2018 r. przedsięwzięć nie zostało rozpoczęte. Zakończenie 
realizacji przedsięwzięć planowane było: dwóch przedsięwzięć na 2019 r., dwóch 
na 2020 r. oraz kolejnych dwóch na 2022 r. 
Gmina nie zaplanowała również środków finansowych w uchwałach budżetowych 
na lata  2018 - 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wydatki związane 
z realizacją przedsięwzięć wskazanych w Programie Rewitalizacji. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK (17 kwietnia 2019 r.), nie złożono wniosków na 
realizację projektów rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach RPO 
WP 2014 – 2020 oraz PROW 2014-2020, pomimo iż konkursy ogłoszone były 
w 2018 r.36. Gmina jako podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia nr 1 
nie podjęła działań w odpowiednim czasie, co skutkowało tym, że na ostatni dzień 
składania wniosków w ramach działania 6.3 brak było pełnej dokumentacji (w tym 
zmienionego Studium i MPZP) niezbędnej do aplikowania o środki finansowe. 
 
Wójt wyjaśniła, że rozpoczęcie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
było uzależnione zarówno od kwestii finansowych jak i prawnych. Brak środków 
własnych, bariery formalne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, brak stosownej 
dokumentacji (np. MPZP), oraz brak decyzji poprzednich władz gminy były główną 
przeszkodą rozpoczęcia realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 
Ponadto były Wójt Gminy wyjaśnił, m.in. że Program Rewitalizacji dla Gminy 
był opracowany w 2017 r. i liczyliśmy, że będzie on pozytywnie przyjęty przez Urząd 
Marszałkowski jeszcze w 2017 r., a od rozpoczęcia roku 2018 r. będziemy mogli nad 
nim pracować. Stąd założone było wiele przedsięwzięć do realizacji już w 2018 r. 
Niestety, Urząd Marszałkowski zgłosił do Programu kilkakrotnie uwagi i ostatecznie 
został pozytywnie zweryfikowany w czerwcu 2018 r., a Gmina informację o wpisaniu 
do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego otrzymała 

                                                      
36 Konkurs RPO WP 2014 – 2020 w ramach działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz konkurs 
PROW 2014 – 2020 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
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na początku lipca 2018 r. Co było powodem, że w pierwszym półroczu 2018 r. nie 
podejmowano większych działań wdrożeniowych. Moje urzędowanie z pozytywnie 
przyjętym przez Urząd Marszałkowski Programem Rewitalizacji miało bardzo krótki 
okres, bo obejmował on od początku lipca do 20 listopada 2018 r., to jest kilka 
miesięcy i był to okres nasilonych prac w Gminie m.in. przygotowaniami do wyborów 
samorządowych, gdzie absorbował czas pracy wielu pracowników jak i mój. 

(akta kontroli str. 175-320, 626-627, 727-730) 
 

W latach 2016 – 2019 (I kwartał) w Gminie nie podejmowano działań na rzecz 
wdrażania i zarządzania Programem Rewitalizacji. 
Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 15 kwietnia 2019 r. zarządzeniem Wójta 
powołano zespół pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, do którego 
zadań należało m.in. zarządzanie, monitorowanie i aktualizacja Programu 
Rewitalizacji. W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu, Rady Gminy, 
reprezentanci jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy (łącznie 
11 osób). Do dnia zakończenia kontroli Zespół nie podjął żadnych działań.  
Nie podejmowano również działań na rzecz realizacji planowanych w Programie 
Rewitalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym nie dokonano zmiany Studium 
i MPZP, koniecznych do realizacji przedsięwzięcia nr 1. 
W związku z tym, że nie podejmowano działań na rzecz wdrażania Programu 
Rewitalizacji nie zapewniono zasady partnerstwa i partycypacji społecznej 
interesariuszy na tym etapie. Nie poniesiono także żadnych kosztów 
na realizację/wdrażanie Programu Rewitalizacji oraz na jego zarządzanie. 
Z uwagi na to, że w Gminie, we właściwym czasie, nie podejmowano działań na 
rzecz przygotowania i przyjęcia wymaganej dokumentacji w celu realizacji 
przedsięwzięcia nr 1, nie złożono wniosku aplikacyjnego na realizację 
wymienionego przedsięwzięcia, w ramach RPO WP 2014 – 2020, działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, na które nabór zakończył się w dniu 14 
września 2018 r. 
W ocenie NIK realizacja przedsięwzięcia nr 1 może okazać się bardzo trudna 
z uwagi na to, że nabór wniosków w ramach ww. działania zakończył się we 
wrześniu 2018 r. 
 

3. Efekty prowadzonej rewitalizacji 
1) 2) 
W okresie objętym kontrolą, Gmina nie realizowała żadnych zadań ujętych 
w Programie Rewitalizacji, w związku z tym, brak było jakichkolwiek efektów 
prowadzonej rewitalizacji. W Gminie nie prowadzono również działań w zakresie 
monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji. 
W trakcie kontroli NIK, w dniu 15 kwietnia 2019 r. powołano Zespół ds. zarządzania, 
monitorowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji, co opisano w obszarze 
2 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 634-649, 659-660, 725-726) 

 

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

1. W Gminie dotychczas nie prowadzono żadnych działań związanych 
z monitoringiem i ewaluacją procesu rewitalizacji. 
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W okresie objętym kontrolą, Gmina nie realizowała żadnych zadań ujętych 
w Programie Rewitalizacji. W Gminie nie prowadzono również działań w zakresie 
monitoringu i ewaluacji cyt. Programu. 

Wójt wyjaśniła, że w związku z brakiem realizacji przedsięwzięć ujętych 
w Programie Rewitalizacji, nie podejmowano żadnych działań w zakresie 
monitoringu, nie przedstawiano Radzie Gminy żadnego raportu z postępów 
wdrażania Programu Rewitalizacji, nie sporządzano kart oceny potrzeb aktualizacji, 
oraz nie zbierano propozycji nowych przedsięwzięć. 

(akta kontroli str. 634-649, 659-660, 725-726) 

 
W związku z tym, że w Gminie nie podejmowano działań na rzecz wdrażania 
Programu Rewitalizacji, nie prowadzono również żadnych działań w zakresie 
monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji. 

W ocenie NIK prowadzenie na bieżąco monitoringu i ewaluacji Programu 
Rewitalizacji umożliwi podejmowanie właściwych działań w celu realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć i osiągnięcia zamierzonych celów rewitalizacji. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków budżetowych pochodzących 1.

z dotacji na działania bieżące, w tym do paragrafów z odpowiednią czwartą 
cyfrą zero lub odpowiednią cyfrą od 1 do 9, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do cyt. 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych. 

 Podawanie do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od 2.
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

 Podjęcie działań w celu ustalenia wartości bazowych wskaźników 3.
monitorowania osiągnięcia celów i usunięcia błędów i rozbieżności 
w Programie Rewitalizacji przy najbliższej jego aktualizacji. 

 Dokonanie analizy poszczególnych projektów rewitalizacyjnych pod względem 4.
możliwości ich wykonania, w tym pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych na ich realizację. 

 Dokonanie zmiany Studium i MPZP w celu realizacji przedsięwzięcia nr 1 5.
zaplanowanego do realizacji w Programie Rewitalizacji. 

 Niezwłoczne podjęcie działań na rzecz wdrażania i zarządzania Programem 6.
Rewitalizacji, w tym włączenie w ten proces różnych grup interesariuszy. 

 Prowadzenie monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji, które umożliwią 7.
podejmowanie właściwych działań, służących realizacji zaplanowanych celów 
rewitalizacji. 

 Zapewnienie wzmocnienia funkcjonującego w Urzędzie systemu kontroli 8.
zarządczej w zakresie ewidencji dochodów i wydatków z dotacji budżetowej 
oraz kwalifikowania wydatków, poprzez wprowadzenie mechanizmów 
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zapewniających prawidłową ich ewidencję oraz prawidłowe kwalifikowanie 
do wydatków bieżących i majątkowych. 

 
 

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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów, dnia      17   maja 2019 r.  
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