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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
EFS Europejski Fundusz Społeczny;

PO programy operacyjne (inne niż RPO WP);
jst jednostka samorządu terytorialnego;

PSBS Program Strategiczny „Błękitny San”;

PSRB Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad;

Programy strategiczne PSBS i PSRB;

Przedsięwzięcia Przedsięwzięcia Priorytetowe o Kluczowym Znaczeniu dla Rozwoju WojewódzPriorytetowe twa Podkarpackiego, określone w PSBS/PSRB;

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Samorząd Samorząd Województwa Podkarpackiego;
Województwa
Sejmik Sejmik Województwa Podkarpackiego;

Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020;
Województwa

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
Ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1;

Zarząd Województwa Zarząd Województwa Podkarpackiego;

ZBGP Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza;

PFT Podkarpackie Forum Terytorialne jest jednym z instrumentów służących realizacji
zapisów Strategii Rozwoju Województwa poprzez kształtowanie przestrzeni dla
wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, organizowanie
i inicjowanie debat i dyskusji na temat kierunków i form realizacji rozwoju regionalnego, opiniowanie dokumentów strategicznych, doradzanie Zarządowi Województwa. Forum ma współpracować z Krajowym Forum Terytorialnym, pozostałymi
Regionalnymi Forami Terytorialnymi oraz Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym. W skład PFT wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji
naukowych, badawczych i rozwojowych oraz członkowie Zarządu Województwa.

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa podkarpackiego (działające
w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego)
stanowi element strategicznego zarządzania rozwojem województwa, jako
zaplecze badawczo-analityczne, dostarczające informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju w województwie, monitoruje efekty realizacji Strategii Rozwoju Województwa, prowadzi własne badana i analizy, a także zbiera
wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty oraz porządkuje
zasoby wiedzy o regionie, i udostępnia je w jednym miejscu – http://rot.podkarpackie.pl/index.php.

Rady Programowe Zgodnie z Programami strategicznymi, powoływane są przez Zarząd Województwa, opiniują roczne sprawozdania z realizacji PSBS/PSRB oraz przygotowane przez jst propozycje zmian treści Programów strategicznych lub zgłaszają Zarządowi Województwa własne projekty zmian dla każdego z nich.
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Dz. U. z 2019 r. poz. 489.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy realizacja Programu
Strategicznego Błękitny
San (PSBS) oraz Programu
Strategicznego Rozwoju
Bieszczad (PSRB) przebiega
zgodnie z założeniami
i umożliwia osiągnięcie
przewidzianych celów?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy Samorząd
Województwa skutecznie
zarządzał Programem
Strategicznym
Błękitny San (PSBS)
oraz Programem
Strategicznego Rozwoju
Bieszczad (PSRB)?
2. Czy działalność
jednostek samorządu
terytorialnego przyczynia
się do osiągnięcia
celów Programów
strategicznych:
PSBS i PSRB?
3. Czy Samorząd
Województwa
zapewnił rzetelną
sprawozdawczość
z realizacji Programów
strategicznych:
PSBS i PSRB?
Jednostki kontrolowane
Urząd Marszałkowski
Urzędy gmin – dziewięć
gmin, w tym w trzy gminy
z terenu obu Programów
strategicznych, pięć gmin
z terenu PSBS i jedna
z terenu PSRB
Okres objęty kontrolą
Lata 2015–2018
(do dnia zakończenia
kontroli) oraz działania
i zdarzenia zaistniałe
wcześniej, jeżeli miały
bezpośredni wpływ
na zagadnienia objęte
kontrolą, albo wówczas
wystąpiły ich skutki

Wizja rozwoju województwa podkarpackiego określona została
w Strategii Rozwoju Województwa, zgodnie z którą w 2020 r.
województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym
wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców.

PSBS i PSRB to dokumenty operacyjno-wdrożeniowe realizacji
Strategii Rozwoju Województwa, uszczegóławiające jej zapisy
w zakresie mającym zapewnić jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin położonych – odpowiednio – wzdłuż
biegu rzeki San oraz w granicach gmin tworzących ZBGP.

PSBS oraz PSRB zostały przyjęte w kwietniu 2015 r. uchwałami Zarządu Województwa2. Cele obu programów zostały podobnie ujęte – jako wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców,
poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i wzmocnieniu
funkcjonalnych powiązań zewnętrznych, do osiągnięcia do 2020r.

System wdrażania opiera się na trzech sektorach: publicznym,
prywatnym oraz społecznym. Głównym zadaniem Samorządu
Województwa jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych
w ramach Programów strategicznych. Rolą samorządu lokalnego
jest przygotowywanie i realizacja projektów przedsięwzięć służących osiągnięciu celów tych programów.
Programy strategiczne przyjęte zostały do realizacji przez Zarząd
Województwa, co wynikało ze wspólnej inicjatywy samorządów
lokalnych i samorządu regionalnego województwa podkarpackiego. Programy strategiczne to dokumenty określające sposób osiągnięcia określonych w nich celów, na dedykowanym im obszarze,
przy uwzględnieniu jego uwarunkowań. Celem głównym każdego
z nich jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin
objętych danym programem – poprzez poprawę dostępu do miejsc
pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.
PSRB obejmuje obszar 12 gmin, położonych na południowo-wschodnich krańcach województwa podkarpackiego, określany
dla potrzeb tego programu mianem Bieszczad. Szacunkowa wartość budżetu PSRB to 1,205 mld zł, z czego 700 mln zł (58%)
stanowi budżet trzech Przedsięwzięć Priorytetowych.

2

Nr 41/889/15 oraz Nr 41/890/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. (teksty jednolite przyjęte
uchwałami: PSBS – Nr 201/4059/16, PSRB – Nr 201/4050/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.).
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WPROWADZENIE
Infografika nr 1
Zasięg PSRB

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie PSRB.

PSBS obejmuje obszar 48 gmin, położonych wzdłuż biegu rzeki San od południowo-wschodniego krańca województwa podkarpackiego po jego północno-zachodnie granice, który dla potrzeb tego programu określony
został mianem gmin Błękitnego Sanu. Szacunkowa wartość budżetu PSBS
to 7,84 mld zł, w tym 3,3 mld zł (42%) stanowią trzy Przedsięwzięcia Priorytetowe.
Infografika nr 2
Zasięg PSBS

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie PSBS
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WPROWADZENIE
Uzasadnieniem do podjęcia kontroli przez NIK był zakres i skala działalności
przewidywana do podjęcia w ramach Programów strategicznych oraz
ich znaczenie dla rozwoju województwa, a zwłaszcza jego peryferyjnych
obszarów. Dostępne były także informacje wskazujące, że z przyjęciem
Programów strategicznych wiązano – zarówno Zarząd Województwa, jak
i gminy oraz ich mieszkańcy – znaczne oczekiwania i nadzieje.
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2. OCENA OGÓLNA
Realizacja Programów
strategicznych i problemy
w systemie monitoringu
i sprawozdawczości

Realizacja Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu
Strategicznego Rozwoju Bieszczad wskazuje, że zarówno Zarząd Województwa, jak i kontrolowane gminy wypełniały, zgodnie z założeniami
tych programów, przypisane im zadania. Jednak brak jasno sformułowanych kryteriów oceny i wskaźników stopnia realizacji obu programów
przyczynił się do wystąpienia poważnych problemów w systemie monitoringu i sprawozdawczości. Pojawiały się w nim nierzetelne, trudne
do porównania i weryfikacji dane, zagregowane w niekompletny sposób.
Utrudniało to dokonanie oceny stopnia zaawansowania realizowanych
programów. Jeżeli ujawnione w toku kontroli wady systemu monitoringu
i sprawozdawczości nie zostaną skutecznie wyeliminowane, to trudno
będzie stwierdzić, czy i w jaki sposób Programy strategiczne przyczyniły
się do wzrostu poziomu i warunków życia mieszkańców. A to właśnie było
ich głównym celem do osiągnięcia w roku 2020.

Problemy
we współpracy
uczestników
Programów
strategicznych
na rzecz całego regionu

Zdaniem NIK, oba wojewódzkie Programy strategiczne mogłyby pełnić
istotną rolę integracyjną dla podmiotów w nie włączonych, pod warunkiem utworzenia płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń dla
wszystkich uczestników. Jej brak może utrudniać spojrzenie na podejmowane przedsięwzięcia z perspektywy całego regionu, współpracę w planowaniu wspólnych działań koniecznych do podjęcia przez sąsiadujące
ze sobą gminy, upowszechnianie i korzystanie z wprowadzanych ułatwień
dla gmin (np. preferencji punktowych w sięganiu po fundusze unijne
w ramach realizowania Programów strategicznych), a także identyfikację
i wdrażanie dobrych praktyk. W niewielkim stopniu tego rodzaju rolę integracyjną pełnili powołani przez Zarząd Województwa Pełnomocnik oraz
Rady Programowe, zajmujące się poszczególnymi Programami strategicznymi. Rady te zebrały się w kontrolowanym okresie tylko dwukrotnie.

Wsparcie gmin ze strony
Zarządu Województwa

Zarząd Województwa wspierał gminy realizujące Programy strategiczne poprzez
udzielanie dotacji oraz prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych.
Udało mu się także doprowadzić do wpisania na listę przedsięwzięć Kontraktu
Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego działań o kluczowym znaczeniu dla realizacji Programów strategicznych. Istotne wsparcie, dla gmin
realizujących zadania z Programów strategicznych stanowiły również środki
udostępniane przez WFOŚiGW. Były one dostępne jako dotacje lub pożyczki,
przy czym z tej drugiej formy korzystały tylko nieliczne gminy.

Problemy gmin z oceną
stopnia realizacji
Programów
strategicznych
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Kontrolowane gminy, uwzględniając potrzeby mieszkańców, realizowały zadania wpisujące się w priorytety i działania z zakresu Programu Strategicznego
„Błękitny San” oraz Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad. Jednak brak
wyraźnie sformułowanych wskaźników utrudniał skuteczne monitorowanie
oraz jednoznaczną ocenę wpływu podejmowanych działań na osiągnięcie celu
Programów strategicznych, jakim jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców.
Kontrola wykazała, że sposób pozyskiwania danych do sprawozdań z realizacji tych programów, zapewnienie kompletności informacji, ich rzetelności
i porównywalności oraz konstrukcja wskaźników w ramach systemu monitoringu, wymagają ponownej analizy i podjęcia przez Zarząd Województwa
stosownych działań naprawczych.
Bez rozwiązania zidentyfikowanych problemów, niemożliwe będzie rzetelne
zebranie, zagregowanie i prezentacja danych sprawozdawczych, a wobec tego
– z uwagi na złożony system wdrażania Programów strategicznych – prawidłowa ocena stopnia realizacji założonych do osiągnięcia w 2020 r. celów.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W opinii NIK szersza niż dotychczas realizacja założeń Programów strategicznych dotyczących oparcia systemu wdrażania na trzech sektorach
publicznym, prywatnym i społecznym, pozytywnie wpłynęłaby nie tylko na realizację celów tych programów, ale również pełniłaby funkcję
integracyjną dla tych sektorów równoważąc zróżnicowania rozwojowe
Podkarpacia. Wzmocniłoby to także rolę mieszkańców, w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju województwa.
[str. 16–18]

Integracyjna rola
Programów
strategicznych

Obydwa Programy strategiczne miały opracowaną listę wskaźników, lecz
bez określenia ich wartości bazowych i docelowych. Było to wyjaśniane
m.in. brakiem uwag w tym zakresie na etapie opracowania PSBS/PSRB
oraz przyjęciem założenia, że miarą sukcesu będzie pozytywny wzrost
wskaźników oraz korzystne zmiany społeczno-gospodarcze.

Brak wskaźników
docelowych i bazowych

W 2016 r. Zarząd Województwa – zgodnie z treścią Programów strategicznych, powołał dla każdego z nich Radę Programową. W okresie objętym
kontrolą posiedzenie każdej z Rad Programowych PSBS i PSRB odbyło się
dwukrotnie: pierwsze w 2016 r. oraz drugie, w 2017 r., poświęcone przyjęciu sprawozdania z realizacji każdego z programów za 2016 r.
NIK uznała za nieprawidłowość przeprowadzenie w 2017 r. tylko jednego posiedzenia Rad Programowych, ze względu na naruszenie przyjętego
– od tego roku – założenia, że posiedzenia takie mają odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
[str. 19]

Rady Programowe

Preferencje punktowe dla projektów z obszaru PSBS i PSRB przewidziano w ramach siedmiu działań RPO WP. Do czasu kontroli takie dodatkowe
punkty w ramach czterech działań otrzymało ogółem 55 projektów. Tylko
dla dwóch z nich wsparcie to miało decydujące znaczenie dla przyznania
dofinansowania. Do czasu zakończenia kontroli zrealizowano dziewięć
z tych projektów, uzyskując zakładane wskaźniki rezultatu.

Preferencje punktowe
w ramach RPO WP
i PROW

Na listę przedsięwzięć warunkowych Kontraktu Terytorialnego wpisane zostało, powiązane z PSBS, przedsięwzięcie dotyczące kompleksowej
regulacji gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin. 
[str. 21]

Kontrakt Terytorialny

NIK zauważa, że wobec braku określenia wartości bazowych i docelowych
wskaźników realizacji celów PSBS/PSRB, wątpliwa jest użyteczność zastosowanych wskaźników. Bez narzędzi umożliwiających odpowiedni pomiar
postępów tych programów, niemożliwa jest precyzyjna ocena stopnia
przyjętych założeń. 
[str. 18–19]

Zarząd Województwa w przypadku PSBS skorzystał z – przewidzianej zarówno w PSBS jak i PSRB – możliwości powołania pełnomocnika
ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych. Pełnomocnik
zrealizował powierzone mu zadanie, dotyczące przedstawienia informacji w zakresie planów inwestycyjnych jst. 
[str. 19–20]

Preferencje w ramach PROW dotyczyły jednego poddziałania, w którym
preferencyjne punkty otrzymało 27 projektów z terenu PSBS. Do czasu
zakończenia czynności kontrolnych projekty te nie zostały w pełni zrealizowane. Bez tych preferencji, ośmiu wnioskodawców nie otrzymałoby
dofinansowania. 
[str. 20]

Pełnomocnik
Zarządu Województwa
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wsparcie WFOŚiGW

Uczestnictwo gmin
objętych kontrolą
w PSBS i PSRB

Realizacja zadań
z wykorzystaniem
środków Unii
Europejskiej

Realizacja zadań
z wykorzystaniem
dotacji i pożyczek
przekazywanych
ze środków NFOŚiGW
i WFOŚiGW
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Istotnym elementem PSBS/PSRB było wsparcie WFOŚiGW, które do czasu
kontroli polegało na zawarciu przez ten fundusz 228 umów pożyczki lub
dotacji na łączną kwotę 33,9 mln zł. Dotyczyły one m.in. ochrony atmosfery, wód lub powierzchni ziemi; gospodarki wodnej; przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom; edukacji ekologicznej. [str. 21]

Żadna z kontrolowanych gmin nie otrzymywała od Zarządu Województwa szczegółowych założeń i wytycznych co do ich wkładu w realizację
Programów strategicznych, zarówno w aspekcie rzeczowym, finansowym
i czasowym, jak również wskaźników bazowych i docelowych oraz jednoznacznych kryteriów kwalifikowania przedsięwzięć wdrażających PSBS
lub PSRB. Gminy wykonując swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3 planowały i realizowały wiele
zadań, które były zbieżne z koncepcją i celami Programów strategicznych
i wpisywały się w ich założenia, określone w poszczególnych priorytetach
i działaniach.
Kontrola wykazała, że trudno było rozgraniczyć, które zadania, projekty
i przedsięwzięcia podejmowane przez gminy stanowiły realizację Programów strategicznych. Wiele projektów, działań i zadań wykonywanych
– niezależnie od istnienia Programów strategicznych – przez gminy,
w ramach ich ustawowych obowiązków, można było przedstawić jako
realizację PSBS lub PSRB.
[str. 24–25]

Kontrolowane gminy w ramach perspektywy unijnej na lata 2014–2020
zrealizowały lub zaplanowały do realizacji 56 projektów na łączną kwotę
151 099,4 tys. zł, które można było wskazać jako zadania służące realizacji
i osiągnięciu celów PSBS/PSRB. Najwięcej zadań realizowano z wykorzystaniem środków RPO WP (33 na kwotę 110 802,6 tys. zł). Wpisywały się one głównie w założenia określone w priorytecie 3 Kapitał ludzki
i społeczny i 4 Środowisko i energetyka PSBS oraz w priorytecie 1 Turystyka i rekreacja i 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska PSRB. Korzystano również ze środków PROW (17 zadań
na kwotę 19 928,6 tys. zł) oraz środków krajowych PO (6 zadań na kwotę
20 368,2 tys. zł). Efekty uzyskane w wyniku realizacji tych projektów
można było powiązać ze wskaźnikami określonymi we wszystkich priorytetach PSBS oraz w priorytecie 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska PSRB.

Spośród ww. przedsięwzięć, realizowanych przez gminy, tylko co czwarty
projekt realizowany był w wybranych działaniach II i IV Osi priorytetowej
RPO WP oraz w ramach poddziałania PROW, w których przewidziane były
preferencje punktowe ze względu na przynależność do PSBS/PSRB [str. 29–33]

Z wykorzystaniem środków dotacji i pożyczek uzyskanych z NFOŚiGW
i WFOŚiGW skontrolowane gminy zrealizowały 46 zadań na łączną kwotę
13 893,2 tys. zł. Zadania te w głównej mierze dotyczyły działań określonych
w priorytecie 4 Środowisko i energetyka PSBS oraz priorytecie 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska PSRB.
3
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W opinii NIK gminy w ograniczonym zakresie korzystały z możliwości
zaciągania pożyczek w WFOŚiGW na zadania z zakresu kompleksowej
gospodarki wodno-ściekowej oraz systemu składowania odpadów, które
stanowiły priorytetowe przedsięwzięcie w ramach PSBS. Tylko trzy skontrolowane gminy skorzystały z pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW
na realizację zadań obejmujących budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnych, oczyszczalni ścieków i przepompowni.
[str. 33–34]

Kontrolowane gminy wykonując ustawowe zadania zrealizowały 115
innych przedsięwzięć na łączną kwotę 41 626,2 tys. zł ze środków własnych
i przy wykorzystaniu dotacji otrzymanych od różnych podmiotów. Zadania te były zbieżne z koncepcją założeń Programów strategicznych i dotyczyły głównie infrastruktury drogowej, prac remontowo-konserwatorskich
na obiektach zabytkowych oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.
[str. 34–37]

Tylko co trzecia skontrolowana gmina wykorzystywała działalność instytucji non-profit do realizacji zadań na rzecz Programów strategicznych,
poprzez wspólne aplikowanie o środki unijne, realizację projektów, organizację imprez promocyjno-kulturalnych, promocje regionu. Częściej gminy współpracowały i wspierały inne organizacje pozarządowe i podmioty
na rzecz realizacji zadań wpisujących się w priorytety i działania PSBS/PSRB.
Dwie trzecie skontrolowanych gmin przekazywało dotacje dla takich podmiotów na zadania z zakresu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
dotyczące promowania dziedzictwa kulturowego oraz zadania obejmujące
wsparcie placówek funkcjonujących w ramach systemu ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego.
[str. 37–38]

Zadania realizowane
z udziałem dotacji
otrzymanych od innych
podmiotów i środków
własnych gmin

Współpraca z instytucjami
non-profit, organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami

Infografika nr 3
Wartość zadań ze względu na źródła finansowania

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Narzędzia planistyczno-strategiczne gmin

Skontrolowane gminy w różnym stopniu wypełniły obowiązki w zakresie
sporządzania dokumentów o charakterze planistyczno-strategicznym
oraz sporządzania z nich okresowych raportów i sprawozdań.

We wszystkich gminach opracowano wieloletnią strategię rozwoju. Mimo
iż w żadnej ze strategii nie odnoszono się wprost do Programów strategicznych, to przyjęte w nich zadania były zbieżne z koncepcją i założeniami określonymi w priorytetach i działaniach zawartych w PSBS/PSRB
i miały na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Tylko
w trzech gminach prowadzono działania monitorujące wdrażanie strategii.

Również nie wszystkie gminy opracowały gminny program opieki nad
zabytkami oraz sprawozdanie z jego realizacji. Brakowało także programów ochrony środowiska lub raportów z ich wykonania. W dwóch
gminach na dzień zakończenia kontroli nie było aktualnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W opinii NIK, sporządzanie ww. dokumentów planistycznych i dokonywanie ich cyklicznej oceny pozwoli gminom trafniej dobrać działania
i określić ich efekty – także w związku z udziałem w PSBS/PSRB – w szczególności kluczowe dla mieszkańców. Należy mieć na uwadze, iż charakter
przedsięwzięć i działań ujmowany w ww. programach i strategii rozwiązywania problemów społecznych znajdował odzwierciedlenie odpowiednio w priorytetach 2 Turystyka, 4 Środowisko i energetyka i 3 Kapitał
ludzki i społeczny PSBS oraz 1 Turystyka i rekreacja, 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska i 3 Kapitał ludzki i społeczny PSRB.

Ograniczona
współpraca w zakresie
realizacji Programów
strategicznych
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NIK zwraca uwagę, iż prawidłowe opracowanie i rzetelne wdrażanie
dokumentów planistyczno-strategicznych może mieć wpływ na realizację wojewódzkich założeń strategicznych, takich jak PSBS i PSRB.
Pomiędzy dokumentami strategicznymi różnego stopnia i w ramach ich
realizacji, powinna zachodzić spójność i komplementarność, tak aby umożliwić wzmocnienie podejmowanych działań oraz uzyskanie dodatkowych
korzyści przez beneficjentów i zapewnić bardziej racjonalne wydatkowanie środków.
[str. 25–29]

Współpraca z organami odpowiedzialnymi za proces zarządzania i wdrażania PSBS/PSRB w dwóch gminach nie była w ogóle prowadzona.
W trzech kolejnych ograniczała się jedynie do prac nad opracowaniem
i przekazywaniem do Urzędu Marszałkowskiego formularzy sprawozdawczych z realizacji Programów strategicznych. Pozostałe gminy wskazywały na spotkania, rozmowy na rzecz PSBS/PSRB, uczestnictwo
w posiedzeniach Rad Programowych, jednak nie potrafiły wskazać na uzyskane, wymierne ich efekty.

W opinii NIK, zwiększenie współpracy pomiędzy Zarządem Województwa
a gminami oraz pozostałymi podmiotami z sektora publicznego, jak również prywatnego – koordynowane przez Urząd Marszałkowski – wpłynęłoby pozytywnie na realizację założeń Programów strategicznych, w tym
ich funkcje diagnostyczne, prognostyczne, promocyjne i mobilizacyjne oraz
upowszechnienie dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych.
[str. 40]

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Dwie trzecie spośród skontrolowanych gmin wskazało na problemy i trudności w związku z realizacją zadań wpisujących się w założenia Programów strategicznych. Głównie podnoszono brak środków przypisanych
na realizację zadań wynikających z PSBS/PSRB oraz na problemy związane ze sporządzaniem formularzy sprawozdawczych.
[str. 39–40]

Opisany w Programach strategicznych system monitoringu i sprawozdawczości o rozbudowanych założeniach, w praktyce sprowadzony został
do sporządzenia sprawozdania za pierwszy okres realizacji (2016 r.) oraz
zebrania danych do – nieprzyjętych do czasu zakończenia kontroli – sprawozdań za I i II półrocze 2017 r. oraz analiz pomocniczych. Kontrola
wykazała, że uzyskanie i weryfikacja danych, a następnie sporządzenie
sprawozdań, były absorbujące i utrudnione.

Problemy gmin przy
realizacji PSBS/PSRB

System monitoringu
i sprawozdawczości
w Urzędzie
Marszałkowskim

Również konstrukcja przyjętych wskaźników w obu programach powodowała niejednolite podejście do sposobu ich prezentacji. W celu zapewnienia rzetelności sprawozdań, w których prezentowane były dane
pochodzące z różnych źródeł, przyjęto różne formy ich prezentacji (wyliczenie wskaźnika, forma opisowa lub tabelaryczna). Rozwiązanie to nie
zapewniało jednak porównywalności danych wykazywanych przez gminy z uzyskanymi z innych źródeł i utrudnia ocenę faktycznego wpływu
na realizację przyjętych celów.

W Urzędzie Marszałkowskim nie ustrzeżono się także błędów w sprawozdaniach za 2016 r., a przygotowanie sprawozdań dotyczących roku 2017
było znacznie opóźnione. W niewielkim zakresie, wbrew przyjętym założeniem, do sprawozdawczości zostało wykorzystane ROT. [str. 21–24]

We wszystkich skontrolowanych gminach odnotowano problemy związane z ujmowaniem danych w zakresie zrealizowanych zadań i osiągniętych wskaźników w formularzach sprawozdawczych PSBS/PSRB.
Ze względu na brak szczegółowych wytycznych i przejrzystych zasad,
co do ujmowania danych w formularzach oraz wprowadzenie koordynatorów odcinkowych odpowiedzialnych za zbiorcze przekazywanie
do Urzędu Marszałkowskiego formularzy jednostkowych, poszczególne
gminy wypełniały je w dowolny sposób. Stwierdzono przypadki wykazywania danych niezwiązanych z realizacją Programów strategicznych
lub niewykazywanie takich zadań i efektów. Ponadto gminy – zgodnie
z instrukcjami niektórych wskaźników – wprowadzały do formularzy
sprawozdawczych dane, które nie były związane z realizacją zadań
w okresie wdrażania Programów strategicznych, a dotyczyły one stanu
faktycznego w gminach, który kształtował się przez wiele lat.
Nieprawidłowości dotyczące nierzetelnego wprowadzania danych
w porównaniu z dokumentacją źródłową w zakresie wydatkowanych
kwot i wartości osiągniętych wskaźników stwierdzono w czterech gminach.

Problemy gmin
ze sprawozdawczością
i stwierdzone
nieprawidłowości

W ocenie NIK zbiorcze sprawozdania z realizacji Programów strategicznych opracowane m.in. na podstawie jednostkowych formularzy sprawozdawczych gmin, wypełnianych w sposób dowolny, bez precyzyjnie
określonych wytycznych, często niewystarczająco zweryfikowanych,
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Uwagi NIK dotyczące
sprawozdawczości

nie dają pełnego i rzetelnego obrazu rzeczywistości oraz materiału
do oceny realizacji i osiągnięcia celów PSBS/PSRB. W związku z tym mają
one ograniczoną przydatność dla adresatów/odbiorców/czytelników.

[str. 41–44]

Sposób pozyskiwania danych, zapewnienie ich kompletności, porównywalności i weryfikacji oraz konstrukcja wskaźników wymagają analizy
i podjęcia przez Zarząd Województwa stosownych działań naprawczych.
Zdaniem NIK, jeżeli ujawnione w trakcie realizacji Programów strategicznych wady systemu monitoringu i sprawozdawczości nie zostaną
niezwłocznie usunięte, będą w przyszłości wywierać negatywny wpływ
na jakość pozyskiwanych danych i ich prezentację w sprawozdaniach.
Korekta systemu w szczególności powinna dotyczyć jego uproszczenia.
W możliwie najmniejszym stopniu powinien on angażować podmioty
zewnętrzne (zwłaszcza gminy), a większym zakresie opierać się na danych
dostępnych dla Urzędu Marszałkowskiego (m.in. z realizacji RPO WP
i PROW) oraz istniejących opracowaniach i analizach, dotyczących sytuacji województwa, w tym przygotowywanych przez ROT.
W przypadku kontynuowania obecnej formuły sprawozdawczej, opartej
na sprawozdaniach gmin, NIK zwraca uwagę, na potrzebę opracowania
przez Urząd Marszałkowski szczegółowych i precyzyjnych wytycznych
w zakresie wypełniania formularzy sprawozdawczych, a także wzmocnienie roli koordynatorów odcinkowych, odpowiedzialnych za zbiorcze
przekazywanie danych. Powinno to wpłynąć na jednolite podejście
poszczególnych gmin w wypełnianiu tych formularzy.
Zastosowanie każdej z form monitoringu i ewaluacji przewidzianych
w Programach strategicznych powinno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści.
Dobra praktyka

Dobre praktyki

Realizacja wniosków
przez Gminę Dubiecko
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Jako dobre praktyki, warte rozpowszechniania i propagowania NIK wskazuje
dobrą współpracę gmin z instytucjami non-profit i innymi organizacjami i podmiotami na rzecz realizacji zadań wpisujących się w priorytety i działania PSBS
i PSRB, w szczególności w zakresie rozwoju i promocji turystyki oraz dziedzictwa kulturowego.
[str. 37–38]

Gmina Dubiecko zrealizowała wnioski pokontrolne NIK z kontroli Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej (D/16/507) poprzez
oznakowanie trasy rowerowej, przy pomocy umieszczenia na trasie tabliczek kierunkowych; zamieszczenie tablic informacyjnych z mapką regionu
i oznaczeniem atrakcyjnych miejsc turystycznych na terenie Gminy oraz
umieszczenie informacji o możliwości zwiedzania zabytkowych obiektów.

[str. 44–46]

4. WNIOSKI
1. Poprawienie systemu monitoringu i sprawozdawczości w celu uzyskania
od uczestników programów rzetelnych, porównywalnych i kompletnych
danych dotyczących realizacji podejmowanych zadań.

Wnioski kierowane
do Zarządu Województwa

2. Wprowadzenie jasno sformułowanych wskaźników stopnia realizacji
poszczególnych programów, tak aby móc rzetelnie ocenić, czy i w jaki
sposób programy te przyczyniły się do wzrostu poziomu i warunków
życia mieszkańców.

3. Kontynuowanie działań tworzących płaszczyznę współpracy i wymiany
doświadczeń dla wszystkich uczestników programów (np. w postaci
sympozjów, seminariów, warsztatów, konferencji lub zintensyfikowania spotkań Rad Programowych z udziałem wszystkich uczestników)
umożliwiającą: analizę podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy
całego regionu, współpracę w planowaniu wspólnych działań gmin
sąsiadujących ze sobą, upowszechnianie i korzystanie z wprowadzanych
ułatwień, a także identyfikację i wdrażanie dobrych praktyk.

1. Wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie sporządzania dokumentów o charakterze planistyczno-strategicznym, mających kluczowe
znaczenie dla zaplanowania i realizacji zadań w ramach Programu
Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu Strategicznego Rozwoju
Bieszczad.

Wnioski kierowane
do wójtów
(burmistrzów,
prezydentów)

2. Zapewnienie skutecznego systemu monitorowania postępu przedsięwzięć
realizowanych na podstawie dokumentów planistyczno-strategicznych,
poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań umożliwiających dokonanie oceny osiąganych efektów.

3. Ujmowanie w formularzach sprawozdawczych rzetelnych danych,
odzwierciedlających realizację poszczególnych zadań wynikających
z Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu Strategicznego
Rozwoju Bieszczad, a w sytuacjach wątpliwych uzgadnianie z Urzędem
Marszałkowskim zakresu pozyskiwanych danych, które powinny być
gromadzone w celu oceny stopnia zaawansowania programów i zarazem
osiągnięcia zakładanych w nich celów.

Egzekwowanie od organów wykonawczych gmin rzetelnego wypełniania
obowiązków w zakresie dokonywania ocen dokumentów o charakterze
planistyczno-strategicznym.

Wniosek do organów
stanowiących gminy
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Urząd Marszałkowski
Przyjęcie Programów
strategicznych

Cel Programów
strategicznych

W dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa podjął uchwały w sprawie
przyjęcia PSBS i PSRB. W treści każdego z tych programów stwierdzono,
że jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, opracowany w celu wdrażania średniookresowej strategii regionu – Strategii Rozwoju Województwa.

Cel główny PSBS zdefiniowano jako wzrost poziomu i warunków życia
mieszkańców gmin Błękitnego Sanu, poprzez poprawę dostępu do miejsc
pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów
endogenicznych tego obszaru, skutkujący poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych, co prowadzić
będzie do zmniejszania poziomu zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia w układzie wewnątrzregionalnym, wzdłuż biegu
rzeki San.
Cel główny PSRB zdefiniowano jako wzrost poziomu i warunków życia
mieszkańców ZBGP, poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług
przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.

Założenia PSBS i PSRB
i system wdrażania
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Założone cele mają zostać osiągnięte do roku 2020.

Dla obu programów założono, że cele te zostaną osiągnięte poprzez podjęcie projektów zgodnych z kierunkami wskazanymi przez zdefiniowane
priorytety i działania strategiczne, przy zachowaniu zasady spójności programowania na poziomie regionalnym. Dla każdego z działań PSBS/PSRB
przedstawiono charakterystykę oraz wskazano przykładowe typy
projektów strategicznych.

Układ podmiotów włączonych w realizację Programów strategicznych
obejmował trzy zasadnicze sektory: publiczny, prywatny oraz społeczny.
Głównym zadaniem Samorządu Województwa jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programów strategicznych, która
ma zapewnić spójność działań polityki rozwoju na poziomie regionalnym.
W tym zakresie do zadań Zarządu Województwa należało: uchwalenie
tych programów i ich zmian, powołanie członków Rad Programowych
oraz – w razie potrzeby – Pełnomocników Zarządu Województwa
ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych, zatwierdzanie
listy projektów rekomendowanych przez Rady Programowe, które otrzymają dodatkowe wsparcie punktowe w procedurze konkursowej prowadzonej na szczeblu regionu, a których źródłem finansowania będą:
RPO WP, PROW lub inne fundusze regionalne, wspieranie projektów
o kluczowym charakterze dla realizacji Programów strategicznych, kierowanych (adresowanych) do wsparcia z krajowych programów operacyjnych i innych pozaregionalnych źródeł finansowych, przyjmowanie
zaopiniowanych przez Rady Programowe rocznych sprawozdań z realizacji
Programów strategicznych, podejmowanie innych uchwał służących realizacji tych programów, ponoszenie kosztów organizowania i kierowania
realizacją PSBS i PSRB w części obejmującej pracowników Urzędu Marszałkowskiego i innych z tym związanych.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Główna rola w realizacji PSBS/PSRB przypadała samorządowi lokalnemu,
który miał przygotowywać projekty przedsięwzięć służących osiągnięciu
celów Programów strategicznych, składać projekty do konkursów organizowanych przez Samorząd Województwa, objętych wsparciem w ramach
RPO WP i PROW, a także do konkursów organizowanych przez instytucje
zarządzające krajowymi programami operacyjnymi, wspólnie przygotowywać lub zlecać opracowanie projektów partnerskich, składać okresowe informacje o stanie zaawansowania realizacji projektów obejmujących
priorytety i działania wskazane w Programach strategicznych, współpracować z Radami Programowymi oraz z innymi jst na rzecz skutecznej realizacji Programów strategicznych, ponosić koszty przygotowania
i realizacji projektów, udziału reprezentantów w pracach Rad Programowych oraz inne koszty własne związane z realizacją. Aktywność sektora
lokalnego w zakresie opracowywania i wykonywania projektów, zgodnych
z przyjętymi założeniami PSBS/PSRB, powinna posiadać dwa wymiary:
indywidualny i grupowy. Pierwszy umożliwia podejmowanie przedsięwzięć oraz opracowywanie projektów przy uwzględnieniu specyfiki
uwarunkowań rozwojowych każdej jednostki wchodzącej w skład gmin
objętych Programami strategicznymi. Drugi należało stosować w każdym
przypadku umożliwiającym uwspólnienie celów rozwojowych, a w konsekwencji wyzwań inwestycyjno-organizacyjnych na poziomie wszystkich
jednostek tworzących analizowany obszar.
Zadaniem zarządzających PSBS/PSRB jest tworzenie warunków dla jak
najszerszego udziału sektora prywatnego w jego realizacji. Udział sektora prywatnego w realizacji Programów strategicznych stanowi warunek
niezbędny dla osiągnięcia zakładanych w nich celów.

Udział sektora społecznego w realizacji PSBS/PSRB ma charakter wieloaspektowy; ma podnieść jakość kapitału ludzkiego i społecznego gmin,
co powinno wpłynąć na tworzenie na tym obszarze trwałych podstaw
prorozwojowego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwić realizację
idei wielopoziomowego i wielopodmiotowego zarządzania.

W części poświęconej źródłom i instrumentom finansowania Programów strategicznych stwierdzono, że skala wynikających z nich wyzwań
inwestycyjnych wykracza poza indywidualne możliwości finansowe gmin
oraz Samorządu Województwa. Z tego też powodu realizacja PSBS/PSRB
wymaga stworzenia wielostronnej płaszczyzny współpracy samorządów
terytorialnych, administracji rządowej oraz podmiotów gospodarczych
i instytucji, która zapewni szerokie spektrum potencjalnych źródeł
finansowania. Realizacja Programów strategicznych wymusza konieczność podjęcia aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych funduszy,
wobec ograniczonych możliwości angażowania środków własnych. Źródła
finansowania PSBS/PSRB obejmują wszystkie dostępne środki finansowe,
które mogą być zaangażowane w celu realizacji działań rozwojowych,
a do których dostęp zapewnia zróżnicowany zbiór instrumentów. Podstawowe narzędzie wdrażania interwencji z dofinansowaniem funduszy
unijnych mają stanowić krajowe programy operacyjne w perspektywie
finansowej 2014–2020.
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Pomiędzy PSBS a PSRB zachodzi zbieżność terytorialna, gdyż 10 gmin
objętych zostało oboma tymi programami.
Infografika nr 4
Zbieżność terytorialna Programów strategicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie PSBS i PSRB z uwzględnieniem gmin objętych kontrolą.

Brak wskaźników
docelowych i bazowych

Zbieżność tych programów występuje również w zakresie ich priorytetów i działań4.

W każdym z Programów strategicznych zawarto listę wskaźników (opartych na wskaźnikach RPO WP), lecz bez określenia ich wartości bazowych
i docelowych5. W wyjaśnieniach Marszałka Województwa w tej sprawie
podano, m.in., że w prace nad programem na każdym etapie zaangażowani
byli interesariusze, którzy nie zgłaszali uwag w tym zakresie, nie zawierała ich również ewaluacja ex-ante, natomiast: główną ideą przyjętych Programów jest w szczególności monitorowanie zmian zachodzących w jakości
życia mieszkańców na obszarze gmin objętych PSRB i PSBS. Odstąpiono
zatem od wartości docelowych, które mogłyby okazać się nierealne, uznając, że za miarę sukcesu zostanie potraktowany pozytywny wzrost wskaźników oraz korzystne względem nich zmiany społeczno-gospodarcze.

Zdaniem NIK, nieokreślenie dla wskaźników realizacji celów wartości,
stanowi źródło istotnych problemów przy monitoringu Programów strategicznych. Brak wartości bazowych i docelowych powoduje, że pomiar
stopnia realizacji celów, priorytetów i działań Programów strategicznych
w przełożeniu na wskaźniki, (według założeń mające obrazować uzyskane
rezultaty, mierzone zmianami zachodzącymi w życiu mieszkańców gmin
4
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5

Zestawienie działań wspólnych i zbieżnych PSBS i PSRB zawarto w załączniku nr 6.5
do Informacji.
Listy wskaźników przyjętych dla PSBS i PSRB zawiera załącznik nr 6.6 do Informacji.
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objętych PSBS/PSRB) jest utrudniony. Fakt, że wskaźniki zostały wypracowane we współpracy z interesariuszami oraz w następstwie ewaluacji
nie zmienia sytuacji, w której pomiar wskaźników monitoringu nie dostarcza informacji o stopniu realizacji celów.

Ponadto, wskaźniki dla Programów strategicznych były częściowo zbieżne6.
W związku z takimi założeniami Programów strategicznych gminy uczestniczące w obu tych programach w formularzach sprawozdawczych wskazywały na te same zadania i ich efekty, zarówno dla PSBS jak i PSRB.
W dniu 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa powołał przewidziane
Programami strategicznymi ich Rady Programowe. Zgodnie z zapisami
PSBS/PSRB oraz regulaminu każdej z Rad Programowych, do ich zadań
należy: opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji PSBS/PSRB; opiniowanie przygotowanych przez jst propozycji zmian w programie lub
zgłaszanie Zarządowi Województwa własnych projektów takich zmian;
realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa. Zgodnie z ww. regulaminem, posiedzenia Rad Programowych miały odbywać
się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Rady Programowe

W okresie objętym kontrolą posiedzenie każdej z Rad Programowych
PSBS i PSRB odbyło się dwukrotnie: w grudniu 2016 r. oraz marcu 2017 r.
(PSBS) i kwietniu 2017 r. (PSRB). Na posiedzeniach w 2017 r. Rady
zaopiniowały pozytywnie sprawozdania z realizacji danego programu
za 2016 r. (pierwszy okres realizacji).
Odnosząc się do częstotliwości prac Rad Programowych Marszałek wyjaśnił m.in., że właściwa komórka organizacyjna Urzędu utrzymywała kontakt z jej członkami, zapewniając przepływ informacji, a zatem pomimo
braku formalnych spotkań Rady Programowej utrzymywano kontakty
pomiędzy jej członkami, a także pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację danego Programu.

Rady Programowe PSBS/PSRB odbyły w 2017 r. tylko po jednym posiedzeniu, co stanowiło naruszenie §3 ust. 1 regulaminów tych Rad, obowiązujących od 14 lutego 2017 r., zgodnie z którym posiedzenia Rad
Programowych odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku7.
Rady Programowe PSBS/PSRB nie zgłaszały Zarządowi Województwa
własnych projektów zmian programowych. Zarząd Województwa nie zlecał im realizacji żadnych zadań.
Według założeń Programów strategicznych, Zarząd Województwa w razie
potrzeby powołuje pełnomocników ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych tych programów. Pełnomocnik taki – w osobie

6
7

Skorzystanie
z możliwości
powołania pełnomocnika
Zarządu Województwa

Zestawienie porównawcze zawiera załącznik nr 6.7 do Informacji.

Od dnia powołania Rad Programowych (8 listopada 2016 r.) do czasu przyjęcia ich regulaminów
(14 lutego 2017 r.) działały one bez regulaminów.
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Prezesa WFOŚiGW – został powołany dla PSBS. Jego zadaniem było przygotowanie szczegółowej informacji pisemnej obejmującej plany inwestycyjne jst. Pełnomocnik przedstawił taką informację.

Preferencje punktowe
w ramach RPO WP i ich
wpływ na przyznanie
dofinansowania

Efekty projektów,
które otrzymały
dofinansowanie
w ramach RPO WP

Preferencje punktowe
w ramach PROW i ich
wpływ na przyznanie
dofinansowania

Inne formy wsparcia
przez Zarząd
Województwa

Zarząd Województwa nie powołał innych pełnomocników ds. przedsięwzięć priorytetowych w ramach PSBS/PSRB. Marszałek wyjaśnił, że treść
programów przewiduje wyłącznie możliwość powołania pełnomocników.

W ramach RPO WP przewidziano preferencje punktowe dla projektów
z obszaru realizacji PSBS i PSRB. Polegały one na przyznaniu dodatkowych
pięciu punktów w ramach Osi II (działanie 2.18) i IV (działania 4.1–4.59)
oraz 15 pkt – w Osi VI działanie 6.1.10. Do czasu kontroli zastosowanie
znalazły preferencje w ramach działań 2.1 oraz 4.1.–4.4. W okresie objętym kontrolą preferencje w ramach Osi II nie miały wpływu na przyznanie dofinansowania dla 16 projektów, dla których znalazły zastosowanie. W przypadku projektów IV Osi dodatkowe punkty otrzymało 47 projektów na terenie PSBS/PSRB. Bez przyznania preferencyjnych punktów
dofinansowania nie otrzymałyby dwa projekty w ramach działania 4.4.

Do czasu kontroli w działaniu 2.1 zakończono pięć z 16 projektów.
Wykazano wskaźniki produktu, natomiast wskaźniki rezultatu nie zostały
jeszcze osiągnięte. Odnośnie projektów realizowanych na terenie objętym
PSBS w Osi IV zakończono trzy z 46 projektów, osiągając w nich zakładane
efekty. Z dziewięciu projektów z terenu PSRB zakończono jeden.

W ramach PROW poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
operacja Gospodarka wodno-ściekowa złożono 27 projektów, które podczas oceny wniosków o dofinansowanie otrzymały po osiem punktów
ze względu na przyjęte preferencje wynikające z realizacji projektów
na terenach objętych PSBS11. W przypadku nieprzyznania takich preferencji, ośmiu wnioskodawców nie uzyskałoby dofinansowania. Z 27 projektów
w 23 przypadkach podpisano umowy. Projekty te do czasu kontroli były
w trakcie realizacji.
Przykładem zadań wpisujących się w założenia PSBS/PSRB poprzez,
jak to zapisano w Programach strategicznych: inne dostępne na poziomie
województwa źródła finansowania, było finansowanie z wykorzystaniem
8 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

9 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, 4.2 Gospodarka odpadami, 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
4.4 Kultura 4.5. Różnorodność biologiczna.

10 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

11 W § 11 ust. 5 pkt 9 lit. c) rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1182, ze zm.) przewidziano, że w celu
ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie
pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących kryteriów
dotyczących specyfiki regionu – w przypadku województwa podkarpackiego realizacja operacji
jest planowana na obszarze gminy objętej PSBS – osiem punktów.
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środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej oraz
budżetu województwa. W 2015 r. było to 34,7 tys. zł, w 2016 r. 107,3 tys. zł,
a w 2017 r. – 526,4 tys. zł. Innym przykładem zadań wpisujących się
w realizację PSBS/PSRB było podejmowanie przez Zarząd Województwa
uchwał dotyczących przyjęcia planu: odnowy dróg wojewódzkich, przebudowy dróg wojewódzkich, realizacji remontów chodników w ciągach
dróg wojewódzkich, realizacji budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich.

W ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym pierwotnie zgłoszono
do niego trzy projekty (przedsięwzięcia) o kluczowym znaczeniu dla województwa, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. W toku prac nad listą
przedsięwzięć do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym, biorąc pod uwagę
zakres rzeczowy oraz lokalizację przestrzenną, zostały one połączone
w jedno przedsięwzięcie wpisane na listę przedsięwzięć warunkowych
Kontraktu Terytorialnego pn. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego w szczególności projekty realizujące PSBS.

Kontrakt Terytorialny

Za okres od 1 lipca 2016 r. do 11 kwietnia 2018 r. na obszarze PSBS/PSRB
wnioski o pożyczkę do WFOŚiGW złożyło 46 podmiotów. Łączna wnioskowana kwota pożyczek wynosiła 59 544 tys. zł. Dla przedsięwzięć realizowanych na tym obszarze wsparcia w formie pożyczki, dotacji lub dotacji
na likwidację odpadów WFOŚiGW udzielił poprzez 228 umów na łączną
kwotę 33 920,9 tys. zł. Dotyczyły one ochrony atmosfery; przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom, ochronie powierzchni ziemi, przyrody; edukacji ekologicznej; ochrony wód oraz gospodarki wodnej.

Wsparcie WFOŚiGW

Według założeń, system monitoringu i ewaluacji PSBS i PSRB miał dostarczać informacji na temat stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa i RPO WP poprzez osiąganie celów
priorytetów i działań PSBS/PSRB w przełożeniu na wskaźniki obrazujące
uzyskane dzięki nim rezultaty, mierzone zmianami zachodzącymi w jakości życia mieszkańców gmin Błękitnego Sanu/Bieszczad. Podstawowym
kwantyfikowanym przedmiotem monitorowania i ewaluacji miały być
wskaźniki produktu i rezultatu, wykorzystane w RPO WP i przypisane
do PSBS/PSRB. Proces monitoringu opierać się miał o system sprawozdań,
sporządzanych przez beneficjentów. Jst miały składać okresowe (miesięczne)
informacje o stanie zaawansowania realizacji projektów obejmujących
priorytety i działania programów. Efektami systemu miały być prezentowane w raportach m.in.: sprawozdania z wykonania planów rocznych
PSBS/PSRB, analizy społeczno-gospodarcze, interpretacje wyników trendów rozwojowych Bieszczad/gmin Błękitnego Sanu, rekomendacje dotyczące zmian merytorycznych i metodologicznych PSBS/PSRB i ich systemu
monitoringu, prezentacje dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych związanych z realizacją oraz wykaz wskaźników i źródeł pozyskiwania danych.
System zakładał również cele: diagnostyczne, prognostyczne, promocyjne
i mobilizacyjne. Jego funkcjonowanie miało również ułatwić zrozumienie
procesów rozwojowych oraz poczucie identyfikacji interesariuszy i beneficjentów.

Założenia systemu
sprawozdawczości
i monitorowania
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Realizacja systemu
w praktyce

Sprawozdawczość
w Urzędzie
Marszałkowskim

Z przewidzianych w PSBS/PSRB standardowych narzędzi monitoringu
i ewaluacji12 oraz form ewaluacji13, do czasu kontroli zastosowano analizy dokumentów i jakościowe. Podstawowym ich efektem było opracowanie sprawozdań z realizacji tych programów za 2016 r. oraz projektów
sprawozdań za I i II półrocze 2017 r. W 2018 r. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego opracowało analizę dostępności komunikacyjnej
niektórych gmin PSBS/PSRB.
Niektóre założenia sprawozdawcze w praktyce zmodyfikowano. W szczególności, przewidzianą w Programach strategicznych sprawozdawczość
miesięczną zasadnie zastąpiono półroczną i roczną. Wyznaczono także
koordynatorów odcinków, tj. pośredników pomiędzy gminami a Urzędem
Marszałkowskim14.

Z końcem 2016 r. Urząd Marszałkowski zwrócił się do koordynatorów
odcinków o przygotowanie informacji na temat realizacji PSBS/PSRB.
Zostały im przedstawione wzory (formularze) sprawozdań, a w związku
z pytaniami i wątpliwościami gmin – instrukcje wypełniania. Wszystkie
gminy objęte PSBS/PSRB złożyły sprawozdania za rok 2016. W ramach
PSBS 10 formularzy zawierało wyłącznie dane zerowe. Na podstawie formularzy gmin oraz danych pozyskanych z innych źródeł15 sporządzone
zostały sprawozdania z realizacji Programów strategicznych w 2016 r.,
zaopiniowane następnie przez Rady Programowe i przyjęte przez Zarząd
Województwa.
Pomimo weryfikacji treści danych sprawozdawczych, przeprowadzonej
przez Departament Rozwoju Regionalnego, nie ustrzeżono się błędów
w treści sprawozdań. Były to m.in.:
a) wykazanie w sprawozdaniu z PSBS – z powodu błędnego przeliczenia
– wartości wskaźnika: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg jako 159,4 km, w sytuacji gdy suma inwestycji
w ww. zakresie, które zostały wykazane w tym sprawozdaniu przez
wymienione w nim gminy wyniosła 164,75 km, a według formularzy sprawozdawczych gmin – 165,5 km;
b) do sprawozdania z realizacji PSRB przyjęto wartość ww. wskaźnika
jako 31,97 km, a nie jak wynikało z danych źródłowych 27,97 km;
c) wskutek niezweryfikowania danych z Departamentu Dróg i Publicznego
Transportu Zbiorowego, które w całości zostały ujęte w sprawozdaniu
z PSBS, wykazano 6,6 km dróg wojewódzkich (podczas gdy z danych
szczegółowych wynikało, że długość ta wynosiła 5,6 km), jak również niewłaściwe dane dotyczące wartości: zadania, dofinansowania gminy i środków województwa.
12 Analiza dokumentów, analizy ilościowe i jakościowe, benchmarking, panele ekspertów
i interesariuszy, analizy sieciowe, sondaże, studia przypadków.
13 Ewaluacja partycypacyjna, samoewaluacja, aktywność obywatelska nakierunkowana
na nieprawidłowości i nadużycia.

14 W PSRB taką rolę pełniła Miasto i Gmina Lesko, która należała też – z Gminą Dubiecko, Miastem
Przemyśl, oraz Gminą i Miastem Nisko – do koordynatorów PSBS.
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15 M.in. pozyskano informacje z departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwa Rozwoju, Podkarpackiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Wykorzystano też dane GUS, dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz pochodzące z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Podobnie jak za pierwszy okres sprawozdawczy, zorganizowano zbieranie danych do sprawozdań za I i II półrocze 2017 r. Zmodyfikowano przy
tym formularze sprawozdawcze, m.in. tak aby sprawozdając za I półrocze 2017 r. gminy odniosły się również do danych za 2016 r. Porównanie
pomiędzy tymi okresami wykazało błędy i nieścisłości w sprawozdawczości gmin za pierwszy okres. Do czasu kontroli opracowane zostały projekty sprawozdań za ww. okres. Nie zostały one jednak przyjęte.
NIK uznała opóźnienia w przygotowaniu sprawozdań za I i II półrocze
2017 r. za nieprawidłowość, której skutkiem jest nieaktualność sprawozdań, a w związku z tym – ich ograniczona przydatność.
Kontrola potwierdziła również problemy ze sprawozdawczością, zidentyfikowane przez Urząd w ramach systemu monitoringu16 oraz potrzebę
usprawnienia tego systemu.
W podsumowaniu sprawozdań za 2016 r. z PSBS/PSRB wskazano, że pierwsze
sprawozdanie powinno stanowić zaczyn do dyskusji nad zmianą lub modyfikacją systemu monitoringu, aby wykluczyć w przyszłości dalsze rozbieżności,
a kluczową rolę w tej debacie powinna odgrywać Rada Programowa.
Pomimo tego, w związku z brakiem kolejnych posiedzeń Rad Programowych, nie podejmowały one wskazanego zagadnienia. Również Zarząd
Województwa nie zajmował się zmianą Programów strategicznych. Zatem
do czasu kontroli Programy strategiczne, w tym przyjęte wskaźniki nie
zostały zmienione. Także system monitoringu i przyjęta metodologia sporządzania sprawozdań nie zostały zasadniczo zmodyfikowane. Na potrzeby sprawozdawczości za I i II półrocze 2017 r. wprowadzono natomiast
modyfikacje formularzy sprawozdawczych.
W sprawozdaniach za 2016 r. oprócz danych o realizacji wskaźników, które
przedstawiono na podstawie danych z jst, w formie opisowej lub tabelarycznej przedstawiono dane z departamentów lub innych podmiotów dotyczące
określonego zagadnienia, a analizę wskaźników oparto jedynie na danych gmin.

16 Odnośnie sprawozdań z realizacji PSBS/PSRB za 2016 r.:
–	system sprawozdawczości okazał się trudny do wdrożenia i nie do końca adekwatny
w stosunku do zakładanych celów, przy czym pełen obraz efektów jednego z programów
jest możliwy w zestawieniu z drugim, gdyż programy te wzajemnie się uzupełniają;
– w przypadku niektórych wskaźników gminy nie dysponowały pełnymi lub jakimikolwiek
danymi;
– brak jednolitości w wypełnianiu formularzy sprawozdawczych, m.in. wykazy sporządzane
przez gminy nie zawierały wystarczająco dużo informacji, aby zidentyfikować problemy,
brane pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika;
– wskaźniki monitoringu programów przyporządkowano systemowi wdrażania Strategii
Rozwoju Województwa, lecz jej monitoring odbywa się na poziomie województwa,
a nie gmin;
– 	dla niektórych wskaźników nie można było pozyskać danych z żadnego źródła,
podsumowując, że warto rozważyć, czy wskaźniki co do których pojawiły się problemy
z raportowaniem winny być zmienione, usunięte lub ograniczone do niektórych grup
podmiotów i katalogów działań (ze wskazaniem, że kluczową rolę powinny w tym zakresie
odgrywać Rady Programowe), jak również że trudność w monitorowaniu związana jest z
brakiem własnego budżetu Programów strategicznych, a tym samym mocnej zachęty do
angażowania się samorządów.
Przy projektach sprawozdań za I półrocze 2017 r. – odnotowano wprawdzie wzrost
świadomości celów Programów wśród gmin, co przełożyło się na ilość i dokładność
deklarowanych przez nie danych, niemniej jednak m.in.:
– problemem było subiektywne podejście gmin do monitorowania postępów;
– pojawiały się nowe dane za rok 2016, wcześniej niewykazywane przez gminy;
– brak było możliwości pozyskania danych odnośnie wskaźnika dotyczącego czystości Sanu,
gdyż analizy w tym zakresie są przygotowywane w dłuższych horyzontach czasowych;
– ponownie stwierdzono problemy ze wskaźnikami mającymi charakter kompleksowy.
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Ograniczona rola ROT
w sprawozdawczości

W Programach strategicznych przewidziano, że podstawowym podmiotem systemu monitorowania i ewaluacji jest ROT, jako element strategicznego zarządzania rozwojem województwa. W ramach tych założeń
przewidziano wielokierunkowe interakcje obejmujące współpracę merytoryczną, raportowanie i sprawozdawczość, wymianę danych i informacji, konsultacje, analizy, zalecenia i rekomendacje, jak również współpracę
ROT z PFT, w tym formułowanie przez PFT zaleceń i rekomendacji pod
adresem ROT.
W praktyce przy realizacji PSBS/PSRB, w tym sprawozdawczości, rola
ROT polegała na wymianie informacji m.in. w zakresie opinii o wskaźnikach Programów strategicznych. ROT zaopiniował również projekt
zlecenia zewnętrznemu podmiotowi ekspertyzy w sprawie systemów
monitoringu PSBS/PSRB – opracowania systemu wskaźników dla Programów strategicznych.
ROT prowadziło analizy społeczno-gospodarcze dotyczące województwa
podkarpackiego. Nie były one jednak poświęcone PSBS/PSRB.

5.2. Urzędy gmin

Przystąpienie gmin
do realizacji Programów
strategicznych

5.2.1. Kontrolą objęto dziewięć gmin, uczestniczących w PSBS lub PSRB w
tym trzy17 z obszaru objętego dwoma Programami strategicznymi, a sześć
z PSBS lub PSRB18.
Infografika nr 5
Gminy objęte kontrolą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

17 Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
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18 W tym pięć gmin – Dubiecko, Nowa Sarzyna, Radymno, Przemyśl, Ulanów dotyczyło obszaru
PSBS, a Gmina Bircza obszaru PSRB.
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Każda z gmin realizowała PSBS lub PSRB w związku z treścią tych programów, przyjętą uchwałami Zarządu Województwa. Nie były natomiast
podpisywane dokumenty (umowy, porozumienia) na realizację Programów strategicznych, (określające zadania i obowiązki, z wyznaczeniem
ram czasowych, a także środków finansowych i źródeł ich finansowania),
gdyż nie przewidywała tego treść PSBS/PSRB. Każda z kontrolowanych
gmin wykonując obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
realizowała lub zaplanowała do realizacji zadania dotyczące założeń Programów strategicznych, a także inne, które odpowiadały priorytetom
i działaniom w nich określonym.
Zdaniem NIK, brak wskazania szczegółowych założeń, co do wkładu gmin
w realizację Programów strategicznych w aspekcie rzeczowym, finansowym i czasowym, jak również wskaźników bazowych i docelowych oraz
jednoznacznych kryteriów kwalifikowania przedsięwzięć wdrażających
PSBS/PSRB, był wprawdzie zgodny z systemem wdrażania PSBS/PSRB
lecz uniemożliwił zarówno skuteczne monitorowanie, jak i jednoznaczną
ocenę wpływu kontrolowanej działalności na osiągnięcie celu głównego
PSBS i PSRB. W takiej sytuacji trudno było jednoznacznie wskazać zadania, projekty i przedsięwzięcia gmin, stanowiące realizację Programów
strategicznych.

5.2.2. We wszystkich dziewięciu skontrolowanych gminach opracowano i przyjęto strategię jako dokument, w którym określono cele, kierunki
i działania wieloletniego rozwoju tej gminy. W żadnej ze strategii nie odnoszono się wprost do Programów strategicznych. Przyjęte w tych dokumentach do realizacji zadania były jednak zbieżne z koncepcją i założeniami
określonymi w priorytetach i działaniach określonych w PSBS/PSRB
i miały na celu m. in. poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Przyjęte w strategiach cele, działania, zadania były spójne ze Strategią Rozwoju
Województwa.

Uwzględnienie
w strategiach
wieloletnich celów,
kierunków, działań
związanych z realizacją
PSBS/PSRB

Przykłady

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

Inne dokumenty
o charakterze
planistyczno-strategicznym

Cele Strategii były spójne z celami i zadaniami określonymi w PSBS i PSRB, np.:
−− cele strategiczne gminy nr 5 Poprawa stanu zachowania i poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego, nr 6 Poprawa i utrzymanie dobrego
stanu środowiska naturalnego i nr 8 Wyższy poziom wykorzystania potencjału gospodarczego gminy, były spójne z priorytetami 2 Turystyka PSBS
i 1 Turystyka i rekreacja PSRB;
−− cel strategiczny gminy nr 1 Wyższy poziom zaspokajania potrzeb społecznych, był spójny z priorytetem 1 Innowacyjna przedsiębiorczość PSBS i priorytetem 2 Przedsiębiorczość PSRB;
−− cel strategiczny gminy nr 6 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu środowiska
naturalnego, był spójny z priorytetem 4 Środowisko i energetyka PSBS.

Trzy skontrolowane gminy19 opracowały gminny program opieki nad
zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami20. Dwie kolejne21 były
w trakcie opracowywania takich dokumentów, gdyż poprzednie utraciły
ważność. W czterech pozostałych22 nie opracowano gminnego programu
opieki nad zabytkami, lecz były one na etapie gromadzenia i analizy dokumentów do opracowania takich programów.
NIK zwraca uwagę, iż wymóg opracowania przez gminy programów opieki
nad zabytkami obowiązywał od 2003 r.

W pięciu skontrolowanych gminach opracowany i przyjęty został program
ochrony środowiska23, stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska24. W dwóch gminach25 trwały prace nad opracowaniem takich programów na kolejne lata.
Dwie gminy nie opracowały ww. programów, i tak:
Przykłady

W gminie Solina wójt wyjaśnił m. in., że brak ten spowodowany był tym,
że od 2015 r. trwały prace nad opracowaniem koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej Gminy; na terenie której wyznaczono cztery aglomeracje i ustalono, że docelowo funkcjonować będzie pięć oczyszczalni ścieków
w trzech aglomeracjach – zatem dopiero po ustaleniu tych kwestii można
będzie przystąpić do opracowania Programu.
Gmina Ulanów dysponowała Programem Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007–2014. Od początku 2015 r., do czasu zakończenia kontroli,
gmina nie opracowała i nie posiadała takiego programu. Burmistrz nie przygotował go i nie przedłożył dokumentu Radzie Miejskiej w celu uchwalenia. W wyjaśnieniach podał, że gmina jest w trakcie opracowywania koncepcji i założeń,
a opóźnienia wynikały z realizacji aktualnych preferencji z zakresu ochrony
środowiska, tj. programu gospodarki niskoemisyjnej i likwidacji azbestu.

19 Nowa Sarzyna, Radymno, Ulanów.

20 Dz. U. z 2018 r. poz. 2067.
21 Przemyśl, Zagórz.
22

Bircza, Dubiecko, Solina, Ustrzyki Dolne.

23 Bircza, Dubiecko, Radymno, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.
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25 Nowa Sarzyna, Przemyśl.
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Na dzień zakończenia kontroli w dwóch (spośród dziewięciu skontrolowanych) gminach nie było strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, i tak:
Przykłady

W gminie Bircza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana w 2009 r. straciła swoją ważność w 2013 r. Wójt wyjaśnił, że przygotowywany jest nowy dokument, który będzie odzwierciedleniem bieżących potrzeb
i wskaże możliwości służące rozwiązywaniu problemów.

Gmina Radymno posiadała Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Radymno na lata 2010–2015. Po okresie jej obowiązywania, nie opracowano takiego dokumentu na lata kolejne. Wyjaśniając burmistrz podał, że:
z uwagi na to, że w 2015 r. miasto Radymno rozpoczęło opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który podejmuje m.in. kwestię rozwiązywania
problemów społecznych, wstrzymano się z opracowaniem nowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych do czasu zakończenia prac nad tym
programem, aby zachować spójność obu dokumentów.

W trzech gminach prowadzono działania monitorujące wdrażanie strategii (gmina Nowa Sarzyna, Przemyśl, Zagórz).

Monitoring i ewaluacja
dokumentów
strategicznych

Przykład

W gminie Nowa Sarzyna wyniki monitoringu obowiązujących programów
strategicznych, sporządzane były przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu. Informacje o realizacji Programów strategicznych prezentowano
Radzie Miejskiej w formie okresowych sprawozdań. W sprawozdaniach z działalności gminy, w tym z wykonania zadań budżetowych za lata 2015–2017
wyszczególnione zostały zadania wpisujące się w priorytety PSBS.

W sześciu gminach26 NIK stwierdziła brak monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych, w tym stopnia zrealizowanych zadań, osiągniętych efektów i celów w zakresie realizacji PSBS/PSRB. W trzech z tych
gmin27 nieprawidłowości dotyczyły braku działań monitorujących na podstawie przyjętych założeń.
Przykład

W gminie Radymno, zgodnie z zapisami Strategii, warunkiem jej sprawnej
i efektywnej realizacji było wdrożenie skutecznego systemu jej monitorowania
i oceny wraz z towarzyszącymi programami rozwoju. Przewidziano ewaluację
działań: ex-ante (ocena przeprowadzona przed opracowaniem Strategii), on-going (na bieżąco) ocena prowadzona przez Zespół Strategiczny, który miał
za zadanie przygotowywanie sprawozdania z realizacji Strategii, w co najmniej dwuletnich okresach, mid-term (w połowie okresu realizacji) jako ocenę
przydatną w szczególności do ewentualnej aktualizacji Strategii oraz ex-post
– na zakończenie Strategii, wskazującą na zgodność i efektywność zrealizowanych działań w porównaniu do przyjętych celów i założeń. Za wdrożenie
Strategii oraz powołanie Zespołu Strategicznego odpowiedzialny był burmistrz. Powołał on Zespół i określił jego zadania. Za zwoływanie posiedzeń
26 Bircza, Dubiecko, Radymno, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne.
27 Bircza, Radymno, Ustrzyki Dolne.
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Sprawozdania z realizacji
gminnego programu
opieki nad zabytkami

Raporty z realizacji
programu ochrony
środowiska

ww. Zespołu odpowiadał Burmistrz, a z każdego posiedzenia należało sporządzić protokół zawierający zwięzłe zestawienie wyników prac.
Do czasu kontroli NIK nie prowadzono monitoringu i ewaluacji działań zawartych w Strategii, w formule wskazanej w tym dokumencie. Burmistrz wyjaśnił,
że pracownicy prowadzą na bieżąco monitoring Strategii pod kątem wpisanych
do niej projektów i pojawiających się naborów wniosków. Natomiast spotkanie
Zespołu w zakresie podsumowania dotychczasowych efektów realizowanych
celów i zadań nie odbyło się ze względu, iż trwały prace nad opracowywaniem
kolejnego programu strategicznego – Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dwie gminy28, stosownie do wymogów art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, opracowały sprawozdanie z gminnego
programu opieki nad zabytkami. W przypadku jednej29 nie upłynął termin
na sporządzenie takiego sprawozdania. W dwóch pozostałych gminach
które posiadały opracowane gminne programy opieki nad zabytkami30,
z przyczyn organizacyjnych, sprawozdań nie sporządzono.

Dwie gminy31, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, sporządziły raport z programu ochrony środowiska. W przypadku
jednej32 nie upłynął termin na sporządzenie takiego raportu. W przypadku pięciu pozostałych gmin33, które posiadały opracowane programy
ochrony środowiska – z różnych przyczyn – nie sporządzono wymaganych raportów.
Przykłady

Z wyjaśnień Wójta Gminy Bircza wynikało, że ze względu na brak szczegółowych wytycznych ustawowych w zakresie nałożenia obowiązku na inne
podmioty co do przekazywania odpowiednich danych, w urzędzie wystąpiły problemy z pozyskaniem takich danych, co w efekcie znacznie wpływa
na wydłużenie terminu opracowania raportu.

Według wyjaśnień Burmistrza Miasta Radymno pracownik odpowiedzialny
za to zadanie zaangażowany był w prace związane z przygotowywaniem dokumentacji i realizowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska, w szczególności z budowy kanalizacji sanitarnej, punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych i organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

W opinii NIK, niedokonywanie oceny postępu w osiąganiu celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych uniemożliwia podjęcie
we właściwym czasie odpowiednich działań naprawczych.

We wszystkich dziewięciu gminach opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ośmiu gminach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały od 0,2%34
do 35,5%35 ogólnej powierzchni gminy. W żadnej z kontrolowanych
28 Nowa Sarzyna, Zagórz.
29 Ulanów.
30

Przemyśl, Radymno.

31 Nowa Sarzyna, Ustrzyki Dolne.
32 Zagórz.

33 Bircza, Dubiecko, Radymno, Przemyśl, Solina.
34 W gminie Dubiecko.
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35 W gminie Przemyśl.
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gmin, w okresie objętym kontrolą, nie wprowadzano zmian do studium
lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lub też nie
uchwalano takich planów, które wynikałyby bezpośrednio z realizacji
zadań w ramach PSBS lub PSRB.
Przykład

Określone w Studium cele strategiczne gminy Nowa Sarzyna były spójne
z priorytetami PSBS. W okresie objętym kontrolą wprowadzono dwie zmiany
w Studium, tj. w 2015 r.36 i w 2018 r.37 i dokonano następujących zapisów związanych z zadaniami służącymi realizacji PSBS. W przypadku obu zmian w terenach lasów (ZŁ) dopuszczono realizację urządzeń turystycznych (działanie 2.1.
Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją), a w uwarunkowaniach podano informację o występowaniu w terenach objętych zmianami stanowisk archeologicznych, które zostały wpisane
do gminnej ewidencji zabytków (działanie 2.4. Rewitalizacja, ochrona oraz
promocja obiektów dziedzictwa kulturowego). W przypadku zmiany z 2018 r.
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,
w tym handlu (MN/U) oraz terenach cmentarzy (ZC) dopuszczono lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o łącznej
mocy nieprzekraczającej 100 kW (działanie 4.4. Rozwój odnawialnych źródeł
energii).

5.2.3. Kontrolowane gminy wypełniając obowiązki określone w ustawie o samorządzie gminnym na rzecz wspólnoty mieszkańców, zrealizowały lub zaplanowały do realizacji do roku 2020 łącznie 217 zadań
na kwotę 206 618,8 tys. zł38, wpisujące się w założenia priorytetów i działań
PSBS/PSRB.

Realizacja zadań,
które wpisywały się
w założenia priorytetów
i działań określonych
w Programach
strategicznych

Większość zadań realizowanych przez gminy z dofinansowaniem środków PRO WP dotyczyło III, IV i VI Osi priorytetowej. Zadania realizowane
w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia obejmowały głównie
modernizację i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
(m.in. poprzez ich docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
montaż urządzeń fotowoltaicznych, modernizację lub budowę kotłowni)
oraz montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.
Zadania te wpisywały się w założenia priorytetu 4 Środowisko i energetyka,
działanie 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych

Zadania dofinansowane
środkami RPO WP

Najwięcej zadań – 56 na łączną kwotę 151 099,4 tys. zł – gminy zrealizowały i zaplanowały do realizacji z wykorzystaniem środków pochodzących z UE, z tego 33 zadania na kwotę 110 802,6 tys. zł z udziałem środków
RPO WP39, 17 zadań na kwotę 19 928,6 tys. zł z udziałem środków PROW40
i sześć zadań na kwotę 20 368,2 tys. zł z udziałem środków PO41.

36 Uchwała nr IX/32/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r.

37 Uchwała Nr LIX/366/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2018 r.

38 Zadania wskazane przez gminy, realizowane przy udziale środków z UE (perspektywa 2014–2020),
środków otrzymanych z dotacji oraz środków własnych gmin.
39 Każda z kontrolowanych gmin realizowała zadania z udziałem środków RPO WP.

40 Sześć gmin (Dubiecko, Nowa Sarzyna, Radymno, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne) realizowało
zadania z udziałem środków PROW.
41 Sześć gmin (Dubiecko, Przemyśl, Radymno, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz) realizowało zadania
z udziałem środków PO.
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i 4.4 Rozwój odnawialnych źródeł energii PSBS oraz priorytetu 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska działanie 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych PSRB. Uzyskane w wyniku
tych zadań efekty, które można było wyrazić za pomocą wskaźników
określonych w Programach strategicznych to obiekty użyteczności
publicznej poddane termomodernizacji oraz instalacje odnawialnych źródeł energii.

W ramach IV Osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego zadania realizowane przez gminy dotyczyły budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy, przebudowy i rozbudowy oczyszczani ścieków i przepompowni, budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przebudowy i rozbudowy obiektów
na terenach gmin wraz z dostosowaniem pomieszczeń na funkcje o charakterze kulturalnym, działań mających na celu ochronę obiektów zabytkowych. Zadania te wpisywały się w założenia priorytetu 2 Turystyka,
działanie 2.4 Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów dziedzictwa
kulturowego, priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 3.3 Poprawa
dostępności i jakości usług społecznych, priorytetu 4 Środowisko i energetyka, działania 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych
i 4.4 Rozwój odnawialnych źródeł energii PSBS oraz priorytetu 1 Turystyka
i rekreacja, działanie 1.1 Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, priorytetu 4 Infrastruktura
służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska, działanie 4.4 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami PSRB. Uzyskane w wyniku tych zadań efekty, które można było wyrazić za pomocą
wskaźników określonych w Programach strategicznych to odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz zabytki nieruchome objęte wsparciem.

Zadania realizowane przez gminy w ramach VI Osi priorytetowej Spójność
przestrzenna i społeczna dotyczyły głównie obiektów związanych z oświatą
i obejmował y poprawę i doposażenie infrastruktury edukacyjnej
m.in. poprzez budowę lub rozbudowę boisk sportowych, sali gimnastycznej, pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych, zaplecza żłobka. Powyższe zadania wpisywały się w założenia priorytetu 2 Turystyka, działanie
2.3 Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej, priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny,
działania: 3.1 Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach
kształcenia i 3.3 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych PSBS
oraz priorytetu 1 Turystyka i rekreacja, działanie 1.1 Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 3.1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie opieki i zróżnicowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się warunków na lokalnym rynku pracy
PSRB. Uzyskane w wyniku tych zadań efekty, które można było wyrazić za pomocą wskaźników określonych w Programach strategicznych
to wsparte obiekty infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
oraz jednostek organizacyjnych systemu oświaty.
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W mniejszym zakresie gminy realizowały zadania z udziałem środków
RPO WP w II Osi priorytetowej Cyfrowe podkarpackie (1 zadanie), V Osi
priorytetowej Infrastruktura komunikacyjna (2 zadania), VIII Osi priorytetowej Integracja społeczna (1 zadanie) i IX Osi priorytetowej Jakość w edukacji i kompetencji w regionie (4 zadania).
Przykłady

Gmina Radymno wspólnie z trzema innymi jst, w ramach RPO WP
(Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności dostępności e-usług) realizowała projekt pn. Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach
Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły. Celem głównym projektu było udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji
sektora publicznego przez gminy biorące udział w projekcie. Wartość projektu
wynosiła 1516,1 tys. zł, z tego dofinansowanie stanowiło kwotę 1269,7 tys. zł,
pozostała kwota to środki gmin partnerskich. W wyniku realizacji projektu
osiągnięte zostały – zakładane we wniosku – wskaźniki produktu w poszczególnych gminach partnerskich, tj. 72 nowych e-usług związanych z obsługą
płatności na rzecz urzędów jst, obszarem podatków i opłat oraz gospodarką
przestrzenną. Realizacja zadania była zgodna z założeniami PSBS. Projekt
wpisywał się w priorytet 3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 3.3 Poprawa
dostępności i jakości usług oraz działanie 3.4 Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Przyjęty w projekcie
i osiągnięty wskaźnik – 5 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3, był zgodny z jednym ze wskaźników określonych
dla PSBS42.

Gmina Przemyśl w partnerstwie z dwoma jst realizowała w ramach RPO WP
(Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski) projekt pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl. Jego celem było zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców, poprzez poprawę
dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego. Wartość zadania
wynosiła 5792,4 tys. zł, w tym 868,8 tys. zł to środki własne, a 4923,5 tys. zł
to środki RPO WP. Projekt na dzień zakończenia kontroli NIK nie został w całości zrealizowany. Przyjęte w projekcie rodzaje wskaźników produktu, jak:
długość ścieżek rowerowych i długość przebudowywanej drogi, odpowiadały
rodzajowo wskaźnikowi produktu w priorytecie 1 Innowacyjna przedsiębiorczość, działanie 1.2. Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu i warunków
życia ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz z ich powiązaniami
funkcjonalnymi z otoczeniem PSBS, pn. całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg.
Gmina Radymno w ramach RPO WP (VIII Oś priorytetowa Integracja
społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej) zaplanowała do realizacji na okres od marca 2018 r. do marca
2020 r. projekt pn. Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych
kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno.
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach
projektu zaplanowano dla osób wymagających wsparcia przeprowadzenie
pogłębionej diagnozy problemowej pozwalającej na stworzenie ścieżki
udziału w projekcie dostosowanego do potrzeb uczestników projektu, wsparcie psychologa rodzinnego i asystenta rodziny, wsparcie specjalisty dla dzieci,

42 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3.
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realizację treningów podnoszących kompetencje życiowe i budowanie relacji
pomiędzy członkami rodziny, stworzenie grupy wsparcia. Wartość projektu
wynosiła 554 tys. zł, z tego dofinansowanie stanowiło kwotę 508,1 tys. zł,
a pozostałe to środki własne Gminy w kwocie 45,9 tys. zł. Realizacja zadania była
zgodna z założeniami PSBS, a projekt wpisywał się w priorytet 3 Kapitał ludzki
i społeczny, działanie 3.3 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych.

Zadania dofinansowane
środkami PROW

W gminie Dubiecko w 2016 r. opracowano i złożono wniosek na realizację
projektu pn. Otwórzmy świat dzieciom w ramach RPO WP (IX Oś priorytetowa
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej). Celem projektu było utworzenie przedszkola w miejscowości Nienadowa i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci. Wartość
projektu wynosiła 300 tys. zł, w tym środki własne – 30 tys. zł i środki z RPO WP
– 270 tys. zł. Zadanie przyczyniło się do realizacji celu określonego w PSBS
i wpisywało się w priorytet 3 Kapitał Ludzki i Społeczny, działanie 3.3 Poprawa
jakości i dostępności usług. Osiągnięty wskaźnik – utworzenie przedszkola wraz
ze zwiększeniem liczby miejsc, był zgodny z jednym ze wskaźników określonych dla PSBS43.

Zadania gminy z udziałem środków PROW realizowane były w ramach
działania 2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
– 13 zadań oraz działania 3 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER – cztery.
Zadania w ramach działania 2 związane były z gospodarką wodno-ściekową (obejmowały m. in. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalni ścieków, wodociągów); rozbudową i modernizacją
dróg lokalnych; przebudową targowiska; zakupem estrady mobilnej.
Powyższe inwestycje wpisywały się głównie w założenia priorytetu 1
Innowacyjna przedsiębiorczość, działań: 1.1 Przygotowanie i promocja
terenów inwestycyjnych, 1.2 Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu warunków życia i ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz
z ich powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem, 1.4 Poprawa poziomu
produktywności rolnictwa i rzemiosła, priorytetu 4 Środowisko i energetyka,
działanie 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych PSBS
oraz priorytetu 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska, działań: 4.2 Wykorzystanie transgranicznej infrastruktury
komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym, 4.4 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami PSRB. Uzyskane i zaplanowane do realizacji efekty, które można było wyrazić za pomocą wskaźników
określonych w Programach strategicznych to odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg, powierzchnia wspartych targowisk.
Zadania realizowane w ramach działania 3 związane były z rozbudową
infrastruktury lokalnej i obejmowały zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy zbiorniku wodnym, przebudowę boiska sportowego oraz
wykonanie placów zabaw i parku rekreacyjnego. Ich realizacja wpisywała
się w założenia priorytetu 2 Turystyka, działań: 2.1 Rozwój i dywersyfikacja
produktów turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją, 2.3 Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury
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43 Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty.
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turystycznej PSBS. Osiągnięte efekty, które można było wyrazić za pomocą
wskaźników przyjętych w PSBS to liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.

Sześć gmin44 planując zadania wpisujące się w założenia Programów strategicznych korzystało ze środków PO. Z udziałem środków pochodzących
z PO Infrastruktura i Środowisko zaplanowano do realizacji dwa zadania
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. W ramach Programów Współpracy Transgranicznej45 realizowano zadania związane z ochroną i rozwojem
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów przygranicznych.
Jedno zadanie realizowane było z udziałem środków PO Wiedza, Edukacja,
Rozwój i dotyczyło przygotowania i wdrożenia nowej struktury organizacyjnej wraz z przeszkoleniem kadry w jednostce funkcjonującej w systemie opieki społecznej. Powyższe zadania wpisywały się odpowiednio
w założenia określone w priorytecie 4 Środowisko i energetyka, działanie
4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych, priorytecie 2
Turystyka, działanie 2.1 Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych
wraz ze zintegrowaną promocją, priorytecie 3 Kapitał ludzki i społeczny,
działania: 3.2 Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się
przez całe życie oraz 3.3 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych
PSBS oraz w działaniach priorytetu 4 Infrastruktura służąca poprawie
dostępności i ochronie środowiska PSRB.

Zadania dofinansowane
środkami PO

Spośród 56 projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 14 projektów ośmiu kontrolowanych gmin46 otrzymało preferencje punktowe
w ramach RPO WP lub PROW.

Zadania kontrolowanych
gmin objęte preferencjami
punktowymi RPO WP
i PROW
Zadania z udziałem
dotacji ze środków
krajowych

Zadania realizowane z udziałem środków otrzymanych z NFOŚiGW
i WFOŚiGW (dotacje i pożyczki47) były przez wszystkie skontrolowane
gminy i stanowiły łączną kwotę 13 893,2 tys. zł. Spośród wszystkich
46 zadań najwięcej dotyczyło usuwania wyrobów zawierających azbest
oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego. Wpisywały się one w założenia priorytetu 4 Środowisko i energetyka, działań: 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych, 4.3 Zapobieganie, przeciwdziałanie
i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych przez człowieka PSBS oraz
priorytetu 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska działanie 4.3 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych PSRB. Uzyskanych efektów z realizacji tych zadań nie można było
wyrazić za pomocą wskaźników przyjętych w Programach strategicznych.

Zadania z udziałem
dotacji i pożyczek
z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Gminy zrealizowały 128 zadań na łączną kwotę 46 480,4 tys. zł, z dofinansowaniem środków pochodzących z budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego, które odpowiadały priorytetom i działaniom
określonym w Programach strategicznych.

44 Dubiecko, Przemyśl, Radymno, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

45 Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020 – dwa zadania, Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020
– jedno zadanie.

46

Bircza, Dubiecko, Nowa Sarzyna, Radymno, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

47 Z dotacji korzystały wszystkie kontrolowane gminy, a z pożyczek trzy (Radymno, Solina, Ustrzyki
Dolne). Gminy środki z pożyczek przeznaczały na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
(budowa kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja przepompowni).
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Zadania realizowane
z udziałem środków
budżetu państwa
otrzymanych
za pośrednictwem
Wojewody
Podkarpackiego

Pozostałe zadania realizowane z udziałem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
wpisujące się w ww. założenia Programów strategicznych dotyczyły:
gospodarki wodno-ściekowej (np. budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej), doposażenia technicznego jednostek ratunkowych
oraz wykonywania prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na drzewach,
w tym na pomnikach przyrody. Osiągnięte efekty wyrażone w oparciu
o wskaźniki przyjęte w PSBS i PSRB to m.in. wsparcie form ochrony przyrody oraz placówek funkcjonujących w ramach systemu ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego.
Ponadto dwie gminy realizowały zadania z udziałem dotacji WFOŚiGW
wpisujące się w założenia priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, działanie
3.1 Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia
PSBS48. Planowany w dokumentacji każdego z tych zadań efekt ekologiczny i rzeczowy wskazany odpowiednio w formie liczby uczestników
akcji oraz korzystających ze ścieżki w skali roku, nie miał odpowiednika
w rodzajach wskaźników produktu przewidzianych w układzie priorytetów PSBS oraz w formularzu sprawozdawczym wskaźników produktu
i rezultatu w układzie PSBS, za okres II półrocza 2017 r.

Zadania realizowane z udziałem środków otrzymanych od Wojewody
Podkarpackiego na łączną kwotę 24 442,3 tys. zł realizowane były przez
osiem gmin49. Zadania te w głównej mierze (49 z wszystkich 52) związane były z infrastrukturą drogową i obejmowały m.in. rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg. Mieściły się w założeniach priorytetu 1
Innowacyjna przedsiębiorczość, działanie 1.1 Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych PSBS oraz priorytetu 4 Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska, działań: 4.1 Poprawa dostępności
48 Gmina Nowa Sarzyna w 2017 r. otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW na realizację
projektu pn. Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Jelnej
w kwocie 40 tys. zł (wartość zadania 62 tys. zł). Celem projektu było podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców. Zadanie było spójne z PSBS, priorytetem 3 Kapitał ludzki i społeczny,
działaniem 3.1. Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Środki
wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie
minilaboratorium, mikroskopy zestawy do badania jakości gleby, powietrza).
Gmina Przemyśl
– otrzymała dotację w kwocie 0,9 tys. zł, na dofinansowanie zadania pn. Program edukacji
ekologicznej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na 2017 rok – listy dla ziemi. Akcja przeprowadzona
została wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Pisali oni listy o tematyce niskiej emisji i gospodarki odpadami na
specjalnym makulaturowym papierze, które skierowane zostały do osób starszych celem
propagowania zachowań proekologicznych. Celem zadania było zwiększenie świadomości
ekologicznej, poprzez przybliżenie tematyki problemów klimatyczno-energetycznych,
promocję gospodarki niskoemisyjnej oraz właściwe zagospodarowanie i zmniejszenie ilości
odpadów. Planowanym efektem rzeczowym była ilość uczestników tej akcji. Całkowity koszt
zrealizowanego zadania wyniósł 1,1 tys. zł;
– o trzymała dotację w kwocie 19,1 tys. zł, na dofinansowanie zadania pn. Eko – zasady
wdrażaj gdyś mały, mającego na celu rozwój bazy edukacji ekologicznej oraz budowę ścieżki
edukacyjnej. Zadanie zrealizowane zostało na terenie 16 ar ogrodu Przedszkola Miejskiego
nr 4 „Zielony zakątek” w Przemyślu. Grupą odbiorców były dzieci i uczniowie przemyskich
jednostek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.
Planowanym efektem ekologicznym i rzeczowym, była ilość uczestników korzystających
ze ścieżki w skali roku. Celem zadania było uświadomienie i wdrożenie dzieciom i młodzieży,
że „opłaca się być eko”. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 34,9 tys. zł.
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49 Bircza, Dubiecko, Nowa Sarzyna, Przemyśl, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
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przestrzennej i cyfrowej i 4.2 Wykorzystanie transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym PSRB. Osiągnięte
wskaźniki realizowanych zadań – całkowita długość przebudowanych
lub zmodernizowanych dróg – były tożsame ze wskaźnikami określonymi w priorytecie 1 PSBS oraz priorytecie 4 PSRB.

Osiem gmin50 realizowało zadania, które wpisywały się w założenia
określone w priorytetach i działaniach Programów strategicznych przy
wykorzystaniu środków otrzymanych od innych podmiotów51. Zadania
te związane były m.in. z wykonywaniem prac remontowo-konserwatorskich
na obiektach zabytkowych, modernizacją i rozbudową infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, modernizacją i przebudową dróg.

Zadania realizowane
z udziałem środków
otrzymanych od innych
podmiotów

Przykłady

W gminie Bircza w latach 2015–2017 realizowano trzy zadania z udziałem
środków otrzymanych od Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabytkowej cerkwi grekokatolickiej w miejscowości
Kotów, na łączną kwotę 182,1 tys. zł. Prace obejmowały remont kopuły cerkwi
oraz roboty remontowo-konserwatorskie dachu i pokrycie gontem. W latach
2016–2017 gmina wykonywała prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji i dachu Pałacu Humnickich w Birczy z udziałem środków otrzymanych
od Konserwatora Zabytków na łączną kwotę 132,5 tys. zł. Powyższe zadania wpisywały się w PSRB: priorytet 1 – Turystyka i rekreacja, działanie 1.3.
– Ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego, a ich rezultatem było
wsparcie zabytków nieruchomych.
Gmina Ulanów w latach 2015–2018 corocznie zawierała umowy z Ministrem
Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem zadań inwestycyjnych były:
−− w 2015 r. – budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przystosowanego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa
ziemnego w Kurzynie Średniej. Łączny koszt zadania wyniósł 535,4 tys. zł,
w tym środki dotacji stanowiły kwotę 150 tys. zł, a pozostałe to środki własne gminy w kwocie 385,4 tys. zł;
−− w 2016 r. – przebudowa dachu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Bielinach i modernizacja trzech boisk piłkarskich o nawierzchni naturalnej trawy. Łączny koszt zadania wyniósł 677,8 tys. zł, w tym środki dotacji
stanowiły kwotę 340 tys. zł, a pozostałe to środki własne gminy w kwocie
337,8 tys. zł;
−− w 2017 r. – poprawa bazy sportowej przy szkołach podstawowych
w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Łączny koszt zadania wyniósł
515,7 tys. zł, w tym środki dotacji stanowiły kwotę 260,4 tys. zł, a pozostałe
to środki własne gminy w kwocie 255,3 tys. zł;
−− w 2017 r. – modernizacja dwóch boisk piłkarskich w miejscowościach Bieliniec i Glinianka. Umowna wartość przedsięwzięcia wynosiła 459,8 tys. zł
(po 229,9 tys. zł ze środków dotacji i środków własnych gminy). W trakcie trwania kontroli NIK projekt był w trakcie realizacji. Umowny termin
zakończenia zadania – 31 października 2018 r.

50 Bircza, Dubiecko, Przemyśl, Radymno, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

51 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Ministra Kultury
i Dziedzict wa Narodowego, Ministra Sportu i Tur yst yki, Marszałka Województ wa
Podkarpackiego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Bircza).
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Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji ww. projektów były zbieżne
z założeniami określonymi w priorytecie 3 Kapitał ludzki i społeczny, w działaniu 3.3 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych PSBS.
Produkty uzyskane po zrealizowaniu projektów, tj. trzy nowe boiska wielofunkcyjne z siłownią plenerową, cztery zmodernizowane boiska trawiaste,
wyremontowana sala gimnastyczna w szkole podstawowej, były zbieżne
ze wskaźnikami ustalonymi dla PSBS: liczbą wspartych obiektów infrastruktury
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej oraz liczbą wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

Zadania realizowane
ze środków własnych
gmin

W gminie Solina realizowano zadanie pn. Utworzenie ścieżek spacerowych wraz
z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka, w którym przedmiotem było
wyznaczenie i oznakowanie ok. 15 km ścieżek spacerowych wokół miejscowości
Terka, wybudowanie altany spoczynkowej i tablicy informacyjnej oraz ustawienie kilku ławek w miejscach najbardziej widokowych. Ścieżki były wyznaczone
przede wszystkim drogami polnymi będącymi własnością gminy. Wartość
zadania wynosiła 22,5 tys. zł i została sfinansowana z następujących źródeł: 10
tys. zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016, 12,5 tys. zł
– środki własne gminy. Zadanie to wpisywało się w założenia priorytetu nr 1
Turystyka i rekreacja, działanie 1.1. Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PSRB. W ramach tego
priorytetu przewidziano wskaźnik długość zmodernizowanych lub rozbudowanych szlaków turystycznych. Zadanie to gmina wykazała w sprawozdaniu
PSRB sporządzonym za okres 2016 r.

Wszystkie skontrolowane gminy, ze środków własnych, realizowały wiele
zadań, w tym inwestycyjnych lub udzielały wsparcia innym jednostkom i podmiotom na realizację zadań zbieżnych z koncepcją Programów strategicznych.
Przykłady

Gmina Przemyśl zrealizowała następujące trzy zadania służące realizacji
PSBS:
−− zadanie pn. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej, na terenie działki położonej przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego, na kwotę 39,4 tys. zł;
−− zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych i urządzeń plenerowych typu fitness, przy ulicy
Focha, na kwotę 25,2 tys. zł;
−− zadanie pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, na kwotę 53,9 tys. zł.
W dokumentacji poszczególnych ww. zadań nie określono wprost rodzaju przyjętego wskaźnika produktu, niemniej każda z umów na realizację powyższych
zadań wymieniała liczbowo budowę i modernizację obiektów, co odpowiadało
rodzajowo wskaźnikowi produktu w:
−− układzie priorytetów PSBS, w priorytecie 2 Turystyka – pn. liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, oraz
−− formularzu sprawozdawczym wskaźników produktu i rezultatu w układzie
PSBS, za okres II półrocza 2017 r., pn. liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.
Zadania te wpisywały się w działanie 2.3. Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej.
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W gminie Radymno wydatkowano środki własne na realizację zadań, które
mieściły się w ramach priorytetów i działań określonych w PSBS, i tak:
−− zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolejowej na kwotę
18,1 tys. zł, wykonano w 2016 r. Zrealizowane zadanie przyczyniło się
do realizacji celów określonych w PSBS – wpisywało się w priorytet 2
Turystyka, działanie 2.3 Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz
poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej. Osiągnięty w wyniku
realizacji zadania wskaźnik – obiekt infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej był zgodny z jednym ze wskaźników określonych dla PSBS;
−− zadanie pn. Przebudowa istniejących ulic Władysława Reymonta i Czesława
Miłosza na kwotę 386,2 tys. zł, wykonano w 2016 r. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do realizacji celów określonych w PSBS – wpisywało się w Priorytet
1 Innowacyjna przedsiębiorczość, działanie 1.2 Wzmocnienie bazy ekonomicznej
oraz poziomu i warunków życia ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych
wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem. Osiągnięty w wyniku
realizacji zadania wskaźnik – 0,365 km przebudowanych lub zmodernizowanych dróg był zgodny z jednym ze wskaźników określonych dla PSBS.

5.2.4. Trzy kontrolowane gminy52 były członkami lokalnych grup działania, w ramach których współpracowały m.in. na rzecz realizacji Programów strategicznych. Dodatkowo gmina Nowa Sarzyna przystąpiła
do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego oraz do Krajowego Funduszu
Poręczeniowego, celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminie.
Pozostałe kontrolowane gminy nie prowadziły współpracy z instytucjami
non-profit na rzecz realizacji PSBS/PSRB.

Współpraca gmin
z instytucjami non-profit
na rzecz realizacji
PSBS i PSRB

Przykład

Gmina Radymno za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z tradycją
w Nowoczesność” złożyła i realizowała projekt pn. Stworzenie mieszkańcom
i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu
poprzez stworzenia ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem
ZEK w Radymnie, z udziałem środków unijnych w ramach PROW. Realizacja
zadania była zgodna z założeniami PSBS, a projekt wpisywał się w Priorytet
Turystyka Działanie 2.1 Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz
ze zintegrowaną promocją oraz 2.3 Skoordynowany rozwój zagospodarowania
oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej.

5.2.5. Sześć kontrolowanych gmin53 współpracowało i wspierało organizacje pozarządowe lub inne podmioty w zakresie zadań wpisujących się
w cele Programów strategicznych. Działania te polegały głównie na udzielaniu dotacji na ich działalność statutową, na zakup doposażenia tych jednostek
oraz wspieranie rozwoju turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Pozostałe trzy kontrolowane gminy nie prowadziły takich działań.

Współpraca gmin
z innymi podmiotami
na rzecz realizacji
PSBS i PSRB

Przykłady

W Gminie Ulanów współpracowano ze stowarzyszeniami z terenu gminy
w zakresie rozwoju turystyki i promocji gminy. W 2015 r. gmina udzieliła dotacji stowarzyszeniu – Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel” w Ulanowie

52 Bircza, Nowa Sarzyna, Radymno.

53 Bircza, Dubiecko, Nowa Sarzyna, Solina, Ulanów, Ustrzyki Dolne.
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na zakup przyczepy do przewozu sprzętu pływającego (kajaków). W 2017 r.
wsparto dotacją stowarzyszenie Bractwo Flisackie pw. św. Barbary na realizację zadania „Flis Roku Rzeki Wisły, Ulanów – Gdańsk 2017 r.”

Gmina Ustrzyki Dolne w 2017 r. wspierała powstanie nowych produktów
turystycznych służących realizacji programów PSBS i PSRB. Były to m.in.:
−− Szlak Kolonizacji Józefińskiej współfinansowany przez ambasadę Republiki
Federalnej Niemiec w Warszawie oraz przy współudziale Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Źródło Karpat” i Bieszczadzkiego
Centrum Turystyki i Promocji. Koszt zadania wyniósł 25 tys. zł. Szlak o długości 30 km, prowadzi przez dawne kolonie niemieckie położone na terenie
obecnej gminy Ustrzyki Dolne. Na szlaku zachowały się pozostałości cmentarzy ewangelickich i dzwonnica;
−− Szlak Naftowy współfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza oraz przy współudziale Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Źródło Karpat” i Bieszczadzkiego Centrum Turystyki
i Promocji. Koszt zadania wyniósł 40 tys. zł. Szlak o długości 40 km wiedzie przez tereny dawnych i obecnych kopalni oraz rafinerii ropy naftowej
w gminie Ustrzyki Dolne. Ukazuje dziedzictwo kulturowe i przemysłowe
tej części Polski, tradycje kopalniane, metody wydobywania ropy naftowej. W Brzegach Dolnych powstało ponadto minimuzeum kopalnictwa,
w którym można oglądać maszyny i urządzenia wykorzystywane dawniej
w kopalniach.

Gmina Dubiecko w 2017 r. udzieliła organizacji pozarządowej – Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Przemyskiej w Dubiecku dotacji w kwocie 4 tys. zł., na remont
zabytkowego budynku Kresowego Domu Sztuki, który służy jako miejsce spotkań mieszkańców regionu, wydarzeń kulturalnych.
Infografika nr 6
Liczba i wartość zadań realizowanych przez kontrolowane gminy
w ramach Programów strategicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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5.2.6. Trzy kontrolowane gminy54 nie odnotowały problemów i trudności w związku z realizacją zadań wpisujących się w założenia Programów
strategicznych. Pozostałe gminy wskazywały głównie na brak środków
na realizację zadań wynikających z PSBS/PSRB oraz na problemy związane
ze sprawozdawczością, ze względu na brak przejrzystych zasad co do wypełniania formularzy sprawozdawczych PSBS i PSRB.

Problemy gmin przy
realizacji PSBS i PSRB

Przykładami problemów były:
Przykłady

Gmina Przemyśl
Zastępca Prezydenta, odnosząc się do problemów i trudności w wykonywaniu
zadań służących realizacji PSBS, podał brak zewnętrznych środków finansowych
na realizację zadań służących realizacji PSBS, przede wszystkim dla projektów
z zakresu turystyki i rekreacji.
W dniu 7 lipca 2016 r., Prezydent zwrócił się do Marszałka Województwa
m.in. o zwiększenie dofinansowania dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP (zarówno na konkurs ogólny, jak i na konkurs dedykowany
MOF), a w przypadku Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski RPO WP,
zaproponował wprowadzenie do oceny merytoryczno-jakościowej kryterium
Preferencje terytorialne. Ponadto wskazał, iż w działaniu 5.4 RPO WP, preferowane powinny być również projekty, których zakres rzeczowy zlokalizowany
jest w całości na terenie gmin objętych PSBS. W odpowiedzi z dnia 5 sierpnia
2016 r. Marszałek Województwa podał m. in., iż na obecnym etapie nie jest możliwe zwiększenie alokacji środków dla działania 6.3 (…). Kwestia ta będzie mogła
zostać poddana ponownej analizie po rozstrzygnięciu konkursów i zweryfikowaniu osiągniętych na koniec 2018 r. wartości dla ram wykonania. Natomiast
odnosząc się do kwestii dodatkowego kryterium wskazał, że powyższa prośba
nie jest zasadna z uwagi na zawartość PSBS, gdyż jego zapisy nie identyfikują
inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków RPO WP w ramach
Osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytetu Inwestycyjnego
– Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu. Zaznaczył również, że ewentualne wprowadzenie
takiej preferencji wymagałoby zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO WP.
Gmina Bircza
Według treści wyjaśnień Wójta, w związku z realizacją PSRB odnotowano
cztery rodzaje trudności, o charakterze: rynkowym (konkurencja innych grantobiorców, ograniczony rynek dostawców, w szczególności przy realizacji specjalistycznych usług, powiązania kooperacyjne grantobiorców – partnerstwa);
finansowym (ograniczone zasoby, konieczność posiadania wkładu własnego,
rozliczanie wydatków zgodnie z zasadami kwalifikowalności często według
niejasnych zasad w zakresie podatku VAT, brak jednoznacznych sformułowań
programowych dla jednostek samorządu terytorialnego); organizacyjnym
(wysoki stopień zbiurokratyzowania wniosków o dotacje oraz utrudnienie
proceduralne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych); prawnym (skomplikowane wytyczne dotyczące organizowania przetargów oraz częste nowelizacje aktów prawnych/przepisów wykonawczych).

54 Nowa Sarzyna, Ulanów, Ustrzyki Dolne.
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Gmina Radymno
Burmistrz podał, że największym problemem i trudnością w wykonywaniu zadań
służących realizacji PSBS jest brak wyodrębnionych środków na realizację zadań
zgłoszonych do Błękitnego Sanu. Miasto realizuje jeden z projektów zgłoszonych
do programu przed opracowaniem PSBS jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta. Drugi projekt związany z turystyką i rekreacją pn. Budowa Przystani Wodnej Radymno oraz Stanicy Wodnej ZEK Radymno wraz z infrastrukturą
nie jest realizowany z uwagi na brak środków własnych miasta, jak również brak
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten projekt. W ramach RPO WP
brak jest środków na działania związane z turystyką i rekreacją.
W piśmie z dnia 4 lipca 2017 r. przekazanym do Marszałka Sejmu RP odnośnie
wyrażenia opinii na temat PSBS, Burmistrz wskazał m.in., że: z programem tym
gminy zlokalizowane wzdłuż rzeki San, w tym również miasto Radymno wiązały duże nadzieje na realizację swoich przedsięwzięć prorozwojowych. Obecnie odczuwa się rozczarowanie, gdyż program nie posiada własnego budżetu
na zadania zaplanowane w programie, szczególnie w obszarze turystyki.
Skargi, wnioski i petycje
związane z realizacją
Programów strategicznych
Współpraca gmin
na rzecz realizacji PSBS
i PSRB

5.2.7. W żadnej z kontrolowanych gmin nie stwierdzono skarg, wniosków
czy petycji zgłaszanych w związku z realizacją Programów strategicznych.

5.2.8. Gminy wcale lub w ograniczonym zakresie współpracowały z organami odpowiedzialnymi za proces zarządzania i wdrażania Programami strategicznymi,55 na rzecz ich skutecznej realizacji. Dwie gminy56 nie
prowadziły takiej współpracy w ogóle. Trzy kolejne57 współpracowały
z Zarządem Województwa jedynie w zakresie koordynacji opracowania
i przekazywania sprawozdawczości oraz problematyki związanej ze sporządzaniem formularzy sprawozdawczych. Współpraca gmin z innymi podmiotami polegała głównie na opracowaniu i składaniu projektów partnerskich
na rzecz realizacji celów określonych w PSBS/PSRB.
Współpraca pozostałych gmin z organami odpowiedzialnymi za proces
zarządzania i wdrażania Programami strategicznymi
Gmina Zagórz
Przedstawiciele gminy Zagórz współpracowali w ramach Rady Programowej m.in. na posiedzeniach w 2016 r. i 2017 r., podczas których omawiano
m.in. np. ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego skutki.

Gmina Solina
Według wyjaśnień wójta gmina współpracowała z Urzędem Marszałkowskim
na rzecz skutecznego wdrażania PSBS i PSRB przy okazji spotkań i rozmów,
a efekty realizacji tych programów przedstawiono w sprawozdaniach o stanie
realizacji zadań i stopniu osiągniecia wskaźników.

Gmina Ustrzyki Dolne
W okresie objętym kontrolą, współpraca gminy z Radą Programową, Zarządem
Województwa, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Realizacji Przedsięwzięć Strategicznych oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami na rzecz skutecznej realizacji programów PSBS i PSRB ograniczała się
do „corocznego spotkania z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dot.
realizacji Programów”.

55 Rady Programowe, Zarząd Województwa, Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Przedsięwzięć
Priorytetowych.
56 Bircza, Radymno.
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57 Dubiecko, Nowa Sarzyna, Przemyśl.
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Gmina Ulanów
Gmina w zakresie realizacji PSBS współpracowała z koordynatorem odcinkowym PSBS – Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko. Koordynator informował
gminę o rezultatach kolejnych posiedzeń Rady Programowej PSBS przekazał
do Urzędu sprawozdanie z realizacji Programu w 2016 r. oraz koordynował
termin i zakres informowania o realizacji wskaźników.

5.2.9. W każdej skontrolowanej gminie odnotowano problemy związane z prezentacją danych dotyczących realizowanych zadań i osiągniętych
efektów wg wskaźników ujętych w formularzach sprawozdawczych opracowanych przez Urząd Marszałkowski. Ze względu na brak szczegółowych
wytycznych, co do sposobu ujmowania danych sprawozdawczych, gminy
w różny sposób prezentowały zadania i ich efekty lub nie wskazywały
takich danych w ogóle.

Sprawozdawczość gmin
w zakresie Programów
strategicznych

Przykłady

Gmina Bircza
W formularzach sprawozdawczych za 2016 r. oraz za I i II półrocze 2017 r.
gmina nie wykazała wszystkich zadań, które wpisywały się w założenia PSRB,
i tak np.:
−− remontów dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól, pomimo,
iż w okresie tym na realizację takich zadań gmina wydatkowała kwotę
846,1 tys. zł w 2016 r. oraz 70,6 tys. zł w 2017 r., realizując 5 zadań (cztery
dotyczyły dróg gminnych58 oraz jedno dotyczyło drogi gruntowej59);
−− zadania dotyczącego wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Sufczyna, polegającego na udzieleniu dotacji na zakup sprzętu ratowniczego (wartość zadania 47 tys. zł);
−− zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy o wartości
43,2 tys. zł w 2016 r. i 8,5 tys. zł w 2017 r.;
−− dożynek gminnych, na organizację, których wydatkowano kwotę 20,2 tys. zł.

W wyjaśnieniach Wójt podał m. in. że formularz sprawozdawczy nie stanowi
integralnej części PSRB, a gmina nie otrzymała wskazówek co do sposobu jego
wypełniania, trudno zatem wskazać co należy wpisywać; formularz zawierał
sformułowania nieustawowe, a zadania, które realizuje gmina trudno określić
jako realizację PSRB, bowiem zadania ustawowe, bez względu na istnienie tego
programu i tak byłyby realizowane przez gminę.

Gmina Radymno
Pierwsza informacja w zakresie realizacji wskaźników PSBS została sporządzona za 2016 r. i przekazana w dniu 5 stycznia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Przemyślu60 w formie formularza sprawozdawczego z wyszczególnieniem wskaźników produktu i rezultatu w układzie priorytetów PSBS. Gmina
nie wykazała wtedy żadnych ilości wykonania poszczególnych wskaźników
(wszystkie wartości były zerowe). W dniu 12 stycznia 2017 r. gmina otrzymała dodatkowe informacje oraz objaśnienia dotyczące wypełnienia formularza przekazane z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem koordynatora.
Według tych informacji, w formularzu sprawozdawczym należało wskazywać
dane dotyczące zmian, których dokonano na danym obszarze przy wykorzystaniu środków z różnych źródeł, w tym również ze środków własnych. Gmina
sporządziła i przekazała 12 stycznia 2017 r. informację w zakresie realizacji

58 Realizowanych ze środków własnych oraz z udziałem środków dotacji Wojewody Podkarpackiego.
59 Realizowanych z udziałem środków dotacji otrzymanych z budżetu województ wa
podkarpackiego.

60 Miasto Przemyśl było koordynatorem odcinkowym PSBS.
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wskaźników PSBS z uwzględnieniem ww. informacji, wykazując zrealizowane
zadania, w tym ze środków własnych i osiągnięte wskaźniki. Ponadto w informacji wskazano wskaźniki dotyczące: odsetka dzieci w wieku 3–4 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym oraz odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, mimo że w tym okresie nie realizowano zadań związanych
z infrastrukturą przedszkolną czy kanalizacyjną. W formularzach nie ujmowano zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Wyjaśniając powyższe burmistrz podał, m.in., że w gminie pierwszy formularz sprawozdawczy za 2016 r. wypełniono zgodnie ze zgłoszonymi projektami
do PSBS, czyli podając wszędzie wartość zerową, a poprawiony został dopiero
po uwagach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. W formularzu nie wskazano środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z uwagi, że w sprawozdaniu brak jest wskaźnika, do którego można by było przyporządkować
środki. Formularz dotyczący wskaźników jest nieprecyzyjny, niejasny, niespójny i narzuca gminom wypełnienie informacji z zakresu, do którego gminy
nie składały propozycji projektów. Pomimo zgłoszenia do PSBS przez miasto Radymno tylko dwóch projektów obejmujących budowę kanalizacji oraz
budowę przystani Urząd Marszałkowski narzuca wypełnianie sprawozdania
we wszystkich priorytetach i wykazywanie projektów, które miasto realizuje
z własnych środków. Po uzyskaniu informacji, iż w formularzu należy wykazywać wszystkie projekty, które pomimo tego, że nie zostały zgłoszone do PSBS,
a wpisują się w priorytety PSBS, zaniechano zgłaszania wszelkich uwag dotyczących tego programu. Znikome zaangażowanie samorządów w realizację
PSBS wiąże się też z tym, że za programem nie poszły obiecane środki, a samorządy realizują swoje projekty w oparciu o dostępne środki i własne możliwości. Wykorzystywanie przez Urząd Marszałkowski projektów realizowanych
samodzielnie przez samorządy przy wsparciu finansowym z innych źródeł jako
zadań służących realizacji PSBS burmistrz uznał za niesprawiedliwe.
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Gmina Solina
Analiza formularzy sprawozdawczych wykazała, że zawierały one w części niewłaściwe informacje w zakresie zadań zrealizowanych w ramach PSBS i PSRB.
Wykazywano w nich dane liczbowe wskazujące na realizację zadań, mimo
iż gmina w trakcie funkcjonowania Programów strategicznych nie wykonywała
takich zadań, bądź zadania te wykonano w mniejszym zakresie niż przedstawiono to w formularzach, np.: w formularzach PSRB i PSBS za 2016 r. wykazano
powierzchnię przygotowanych terenów inwestycyjnych w ilości 9 ha podczas
gdy gmina w 2016 r. nie wykonywała zadań w tym zakresie;
−− w formularzu PSBS za 2016 r. wykazano powierzchnię obszarów objętą
rewitalizacją w ilości 112,4 ha w sytuacji gdy gmina w 2016 r. nie wykonywała zadań w tym zakresie;
−− w formularzach z PSRB i PSBS za 2016 r. wykazano wzrost liczby odwiedzin
w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne w ilości 20 000.
Gmina nie realizowała zadań w tym zakresie. Urząd nie posiadał dokumentów źródłowych (ewidencji), na podstawie której można byłoby ustalić
faktyczną liczbę odwiedzin takich miejsc;
−− w formularzu PSRB za 2016 r. wykazano liczbę utworzonych miejsc noclegowych wg stanu na koniec 2015 r. – 165 000, a na koniec 2016 r. – 170 000.
Gmina nie realizowała zadań w tym zakresie. Urząd nie posiadał dokumentów źródłowych (ewidencji), na podstawie której można byłoby ustalić
faktyczną liczbę miejsc noclegowych;
−− wskaźnik odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – w formularzach PSRB i PSBS za 2016 r. wykazano w wysokości – 50%, za I półrocze
2017 r. – 57%, a za II półrocze 2017 r. – 0%. W 2016 r. i w I półroczu 2017 r.
gmina nie realizowała zadań dotyczących kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków w takim zakresie;
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−− wskaźnik odsetek dzieci w wieku 3–4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym – w formularzach PSRB i PSBS za 2016 r. wykazano w wysokości – 2%,
za I półrocze 2017 r. – 52%, a za II półrocze 2017 r. – 2%. W latach 2016–2017
gmina nie realizowała zadań w tym zakresie;
−− wskaźnik ilość sołectw objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – w formularzach PSRB za 2016 r. wykazano – dwa. W 2016 r.
gmina nie realizowała zadań w tym zakresie. MPZP dla dwóch miejscowości
(Polańczyka i Myczkowa) uchwalone zostały w 2008 r., tj. przed wdrożeniem ww. Programów strategicznych.

Odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań pracownik Urzędu wyjaśnił,
że wypełniając formularze sprawozdawcze za 2016 r. i 2017 r. w zakresie
PSRB i PSBS, wprowadził dane zgodne z posiadaną wiedzą i stanem faktycznym. Największym problemem było brak szczegółowych zasad, wytycznych,
kryteriów i wyjaśnień, co do sposobu wypełniania poszczególnych pozycji formularzy. Konsultacje telefoniczne z Urzędem Marszałkowskim spowodowały,
że wykazano stan zastany w 2016 r., a niezrealizowany w tym roku, tj. ujęto
zadania, które gmina zrealizowała przed wdrożeniem Programów strategicznych. Gmina miała trudności z przypisaniem opisu poszczególnych wskaźników do konkretnego okresu oraz do wartości, jakie powinna przedstawić. Brak
zasad wypełniania formularzy nie pozwalał na ich właściwą interpretację.

W czterech skontrolowanych gminach, NIK stwierdziła nieprawidłowości
dotyczące nierzetelnego wprowadzania danych do formularzy sprawozdawczych z realizacji Programów strategicznych, i tak:

Nierzetelne dane
w formularzach
sprawozdawczych gmin

Gmina Nowa Sarzyna
Dane zamieszczone w formularzach sprawozdawczych były podane nierzetelnie. Zestawienie danych zamieszczonych w formularzach za 2016 r. oraz
I i II półrocze 2017 r. wskazywało na występujące rozbieżności pomiędzy
rzeczywistym wykonaniem wskaźników w ramach priorytetu 1 Innowacyjna
przedsiębiorczość. Za 2016 r. wykazano powierzchnię przygotowanych terenów
inwestycyjnych – 8,4703 ha, a za I i II półrocze 2017 r. – 1,48 ha. Dane Urzędu
wskazywały, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
określona została powierzchnia 61 ha z przeznaczeniem na rozwój inwestycji
w gminie, a 1,86 ha terenów inwestycyjnych było własnością gminy. W ramach
wskaźnika dotyczącego całkowitej długości przebudowanych lub zmodernizowanych dróg gminnych podano za 2016 r. – 7073 mb, za I półrocze 2017 r.
– 4400 mb, a za II półrocze – 1231 km. Faktycznie przebudowano w 2016 r.
– 3333,50 mb, a w 2017 r. – 5331 mb dróg gminnych. Wykazana w formularzu
za I półrocze 2017 r. powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją wynosiła
364,27 ha, a w formularzu za 2016 r. wskaźnik ten był zerowy. Dokumentacja
źródłowa wskazywała, że powierzchnia objęta rewitalizacją zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016–2023
wynosiła 309 ha.

Podobne rozbieżności dotyczyły wskaźników podanych w ramach priorytetu 3 Kapitał ludzki i społeczny, tj. w formularzach podano, że odsetek dzieci
w wieku 3–4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił 34,65%,
natomiast dane źródłowe wskazywały, że wynosił on na koniec 2016 r.
i 2017 r. – 56%. Podany wskaźnik określający odsetek ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków odpowiednio: 70%, 52% i 34% był nierzetelny, ponieważ dane podane przez Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Nowej Sarzynie
wskazywały, że wskaźnik nie uległ zmianie i wynosił 61,5%. W czasie kontroli pracownik Urzędu sporządzający powyższe formularze sprawozdawcze
zweryfikował podane nieprawidłowe dane za II półrocze 2017 r. sporządzając
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korektę, którą przekazał do Urzędu Marszałkowskiego. W wyjaśnieniu
Burmistrz podał, że występujące rozbieżności wynikały z braku wytycznych
co do sporządzania formularzy sprawozdawczych.

Gmina Ustrzyki Dolne
W przypadku wskaźnika – liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – w formularzu sprawozdawczym PSBS wymieniono
lokalizację i nakłady bez podania wartości wskaźnika, natomiast w formularzu
sprawozdawczym PSRB nie ujęto tych zadań.
W formularzach sprawozdawczych z realizacji programów w 2017 r., dotyczących
zrealizowanych wskaźników (produktu i rezultatu), nie ujęto zrealizowanych
zadań (działań) z udziałem środków zewnętrznych (dotacji), obejmujących:
−− zakup samochodu dla OSP w miejscowości Stańkowa – wskaźnik wymieniony w formularzu PSRB;
−− termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ustrzykach Dolnych – nie ujęto tego zadania w formularzach PSBS i PSRB.

Burmistrz wyjaśnił, że formularze sprawozdawcze są rozsyłane do poszczególnych wydziałów, bądź też jednostek organizacyjnych gminy i po uzyskaniu
cząstkowych informacji są zbiorczo redagowane i odsyłane do Urzędu Marszałkowskiego. Brak niektórych zadań w formularzach wynika z błędnych informacji
spływających z poszczególnych wydziałów, czy też jednostek organizacyjnych
gminy dotyczących realizacji zadań.
Gmina Bircza
Gmina w składanych formularzach sprawozdawczych z realizacji wskaźników
PSRB podawała nierzetelne dane w zakresie wydatkowanych kwot na realizowane zadania dotyczące infrastruktury drogowej, wykonywania prac remontowo-konserwatorskich na obiektach zabytkowych i publikacji książek.

Wójt wyjaśnił, że: brak jest możliwości ustalenia,  na jakiej podstawie ujmowano dane w formularzu sprawozdawczym za 2016 r. oraz za pierwsze półrocze
2017 r., bowiem osoba, która sporządzała powyższe formularze w chwili obecnej
nie jest już pracownikiem tutejszego Urzędu.
Gmina Radymno
Wystąpiły błędy dotyczące wskaźników produktu i rezultatu PSBS, w zakresie rodzaju środków przekazywanych na wsparcie placówki funkcjonującej
w ramach systemu ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego. Jak wyjaśnił burmistrz, wynikało to z pomyłki.

Realizacja wniosków
pokontrolnych
dotyczących turystyki
przez gminę Dubiecko

44

Zdaniem NIK otrzymane przez gminy z Urzędu Marszałkowskiego wzory
formularzy sprawozdawczych oraz nieprecyzyjne wytyczne (instrukcje)
ich wypełnienia, mogły powodować ich różną interpretację, a wskutek tego
dowolność w ich wypełnianiu przez gminy. W kontroli stwierdzono wykazywanie przez gminy w formularzach sprawozdawczych danych niezwiązanych z realizacją Programów strategicznych lub niewykazywanie takich
zadań i efektów. W takich przypadkach rzetelnym działaniem byłoby zgłoszenie problemu, a następnie precyzyjne uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim, w jaki sposób i w jakim zakresie podawać tego typu dane.

W gminie Dubiecko dodatkowo zweryfikowano realizację wniosków
pokontrolnych z kontroli Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej (D/16/507). Wnioski dotyczyły: podjęcia działań mających na celu
właściwe oznakowanie trasy rowerowej wraz z zamieszczeniem w poszczególnych punktach atrakcji turystycznych informacji o pozostałych ciekawych miejscach na terenie gminy oraz podjęcia działań, zapewniających
turystom swobodny dostęp do obiektów sakralnych poddanych renowacji.
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Gmina zrealizowała powyższe wnioski.

Trasa rowerowa została oznakowana poprzez umieszczenia na jej trasie
tabliczek kierunkowych.
Zdjęcie nr 1
Oznakowanie ścieżek rowerowych

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wykonano tablice informacyjne z mapką regionu i oznaczeniem atrakcyjnych miejsc turystycznych na terenie gminy i rozmieszczono je przy
wybranych skrzyżowaniach.
Zdjęcie nr 2
Tablica informacyjna z oznaczeniem atrakcyjnych miejsc turystycznych, zlokalizowana
przy Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Przed kościołami poddanymi renowacji61 umieszczono informacje o możliwości i sposobie zwiedzania zabytkowych obiektów sakralnych.
Zdjęcie nr 3
Tablica przy kościele modrzewiowym pw. św. Katarzyny w Bachórcu z informacją
o możliwości zwiedzania zabytku

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

61 Kościół modrzewiowy pw. św. Katarzyny w Bachórcu i Kościół parafialny pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny w Dubiecku.

46

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
P/18/095 – Realizacja wojewódzkich programów strategicznych „Bieszczady” i „Błękitny San”.

Dane identyfikacyjne
kontroli

Dla celów kontroli przyjęto trzy cele szczegółowe:

Cele szczegółowe
kontroli

Kontrolą objęto 10 jednostek, w tym:

Zakres podmiotowy

Dobór gmin został dokonany na podstawie informacji o liczbie realizowanych
zadań wpisujących się w założenia określone w priorytetach i działaniach Programów strategicznych oraz na podstawie analizy ryzyka.
Urząd Marszałkowski oraz gminy – pod względem legalności, gospodarności i rzetelności – art. 2 ust. 2 ustawy o NIK.

Kryteria kontroli

Wyniki kontroli przedstawiono w 10 wystąpieniach pokontrolnych.
W ośmiu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 21 wniosków pokontrolnych. Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano pięć wniosków
pokontrolnych (23,8%) oraz podjęto działania w celu realizacji kolejnych
16 wniosków (76,2%).

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.
Kontrolę przygotowano w oparciu o analizę dostępnych materiałów,
w tym doniesienia prasowe. Akcja informacyjna prowadzona ze strony
Zarządu Województwa i zaangażowanie samorządów w opracowanie tych
programów spowodowały duże zainteresowanie i dawały duże nadzieje
na realizację przedsięwzięć prorozwojowych tych obszarów. Zagadnienia

Pozostałe informacje

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy realizacja Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu Strategicznego
Rozwoju Bieszczad przebiega zgodnie z założeniami i umożliwia osiągnięcie
przewidzianych celów?
−− Czy Samorząd Województwa skutecznie zarządzał Programem Strategicznym Błękitny San oraz Programem Strategicznego Rozwoju
Bieszczad?
−− Czy działalność jednostek samorządu terytorialnego przyczynia się
do osiągnięcia celów Programów strategicznych: PSBS i PSRB?
−− Czy Samorząd Województwa zapewnił rzetelną sprawozdawczość
z realizacji Programów strategicznych: PSBS i PSRB?
−− Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
−− dziewięć gmin62, w tym w trzy gminy z terenu obu Programów strategicznych, pięć gmin z terenu PSBS i jedna z terenu PSRB.

Cel główny kontroli

Kontrolą objęto lata: 2015–2018. Czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od 4 kwietnia do 26 lipca 2018 r.

Okres objęty kontrolą

Zastrzeżenia zostały zgłoszone do jednego wystąpienia pokontrolnego,
dotyczącego Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek zgłosił 16 zastrzeżeń.
Komisja Rozstrzygająca NIK uwzględniła w całości siedem zastrzeżeń,
w części pięć, natomiast cztery oddaliła.

Zastrzeżenia zgłoszone
do wystąpień
pokontrolnych

62 Dodatkowo w przypadku Gminy Dubiecko kontrolą objęto sprawdzenie realizacji wniosków
pokontrolnych z kontroli D/16/507 Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej.
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objęte kontrolą związane były z rozwojem województwa podkarpackiego
oraz działaniami podejmowanymi w tym zakresie przez gminy położone
na terenach, na których wdrażane były Programy strategiczne.
Wykaz jednostek
kontrolowanych

Kontrolę prowadziła Delegatura NIK w Rzeszowie.
Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

1.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Władysław Ortyl
– Marszałek
Województwa
Podkarpackiego

Opisowa

2.

Urząd Miasta
i Gminy Zagórz

Ernest Nowak
– Burmistrz Miasta
i Gminy Zagórz

Opisowa

3.

Urząd Gminy
Solina z siedzibą
w Polańczyku

Adam Piątkowski
– Wójt Gminy

Opisowa

4.

Urząd Miejski
w Ustrzykach
Dolnych

Bartosz Romowicz
– Burmistrz
Ustrzyk Dolnych

Opisowa

5.

Urząd Miejski
w Przemyślu

Robert Choma
– Prezydent Miasta
Przemyśla

Opisowa

6.

Urząd Miasta
i Gminy Nowa
Sarzyna

Andrzej Rychel
– Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa
Sarzyna

Opisowa

7.

Urząd Gminy
w Birczy

Grzegorz Gągola
– Wójt Gminy Bircza

Opisowa

8.

Urząd Miasta
Radymno

Krzysztof Roman
– Burmistrz Miasta
Radymno

Opisowa

9.

Urząd Gminy
i Miasta Ulanów

Stanisław Garbacz
– Burmistrz Gminy
i Miasta Ulanów

Opisowa

10.

Urząd Gminy
w Dubiecku

Wiesław Bembenek
– Wójt Gminy
Dubiecko

Opisowa

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura
w Rzeszowie

Wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych zostały zamieszczone na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/ .
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Działalność organów samorządu województwa określona została w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa63. Zgodnie z art. 2
ust. 2 tej ustawy, do zakresu działania samorządu województwa należy
wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Według art. 6
ust. 1 pkt 1 tej ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wśród zadań samorządu województwa określonych w art. 14 ust. 1
tej ustawy wymieniono m.in. politykę prorodzinną (pkt 5), zagospodarowania przestrzennego (pkt 7), modernizację terenów wiejskich (pkt 6),
ochronę środowiska (pkt 8), transportu zbiorowego i dróg publicznych
(pkt 10) kulturę fizyczną i turystykę (pkt 11) oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy (pkt 15).

Zagadnienia dotyczące zakresu działania gminy określone zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym64. Zgodnie z tą ustawą
do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6
ust. 1). Według art. 7 ust. 1 tej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy65. Ustawy mogą nakładać
na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu
administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie
porozumienia z organami tej administracji (art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym określa, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Art. 10 ust. 1 i 2 tej ustawy określa, że wykonywanie zadań publicznych
może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego, a gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie
bądź innym jst udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Ustawa o samorządzie
województwa

Ustawa o samorządzie
gminnym

63 Dz.U. z 2019 r. poz. 512.

64 Dz. U. z 2019 r. poz. 506.

65 W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy (numery punktów według ustawy):
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a)działalności
w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy
społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a)wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
16) polityki prorodzinnej (…); 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 20) współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw.
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Ustawa
o ochronie zabytków
i opiecenad zabytkami

Ustawa
Prawo ochrony
środowiska

Ustawa o pomocy
społecznej

Zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu (pkt 4); uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt 5); uchwalanie programów gospodarczych (pkt 6); przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (pkt 6a).

Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi ujęte zostały
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami66.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 tej ustawy: zarząd województwa, powiatu lub
wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres czterech lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Podstawą do sporządzenia tego programu jest ewidencja zabytków
(art. 21). Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami
przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy,
po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co dwa lata, sprawozdanie, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy
(art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zasady ochrony środowiska określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska67. Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy
polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju68.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach,
programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust.
1. Programy uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu
albo rada gminy (art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy (art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej69. Gmina i powiat opracowują strategię
66 Dz.U. z 2018 r. poz. 2067.

67 Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.

68 Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, ze zm.
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rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej, która zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
określenia: celów strategicznych projektowanych zmian; kierunków niezbędnych działań; sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych;
wskaźników realizacji działań (art. 16b ustawy o pomocy społecznej).

Podstawą prawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określający warunki
zagospodarowania przestrzeni. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym70,
kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy,
w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy
do zadań własnych gminy. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne

Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym
ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju
oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 (tj. innych strategii
rozwoju), określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu.
Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu (art. 15 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Definicja programów

Zagadnienia określające zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmiotów prowadzących tę politykę oraz tryb współpracy pomiędzy nimi
zawarte zostały w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zgodnie z art. 3 tej ustawy politykę prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa, związki metropolitarne oraz samorząd powiatowy
i gminny. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych (art. 4 ust.1 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Ustawa o zasadach
prowadzenia polityki
rozwoju

Do „innych strategii rozwoju” należą m. in. strategia rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy o samorządzie województwa. Zgodnie
z ust. 1 tego przepisu, samorząd województwa określa strategię rozwoju
województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej;
2) pobudzanie aktywności gospodarczej;
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa;

Strategia rozwoju
województwa

70 Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.
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Strategia Rozwoju
Województwa

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Strategia Rozwoju Województwa zakłada, że w 2020 r. województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju
gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców.
W szczególności przewidziano w niej co następuje:
yy Województwo podkarpackie w 2020 r. zmniejszy dystans rozwojowy wobec bardziej rozwiniętych regionów UE, kraju, a także będzie
liderem rozwoju wśród województw Polski Wschodniej. Wymiernymi rezultatami rozwoju regionu mają być relatywny wzrost udziału
w tworzeniu PKB Polski oraz niższy od średniej krajowej wskaźnik bezrobocia.
yy W 2020 r. Podkarpacie powinno być obszarem efektywnie wykorzystanych gospodarczych atutów regionu i jego wewnętrznych potencjałów
oraz transgranicznego położenia, w którym dynamicznie rozwijają się
kluczowe branże, tj. przemysł elektromaszynowy (w tym zwłaszcza
lotniczy), informatyczny, chemiczny, farmaceutyczny, przetwórstwo
rolno-spożywcze, a także usługi turystyczne, uzdrowiskowe i logistyczne.
yy Proces rozwoju ma objąć także rolnictwo, w którym nastąpią zmiany
w strukturze agrarnej, rozwinie się specjalizacja w produkcji oraz
przetwórstwo rolno-spożywcze.
yy Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz konkurencyjność produktu turystycznego wesprą wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Realnymi motorami wzrostu gospodarczego regionu staną się
działające i nowo powstałe klastry gospodarcze, grupy producenckie
oraz struktury o charakterze międzysektorowym.
yy Zakładanym i pożądanym rezultatem działań rozwojowych mają być
nowe miejsca pracy, co przyczyni się do zahamowania negatywnych
procesów migracyjnych i wesprze włączenie społeczne.
yy Poprawie ma ulec stan środowiska naturalnego, w tym cennych zasobów przyrodniczych, obniżony zostanie poziom hałasu oraz poprawiona gospodarka odpadami.
yy Pozytywne zmiany, które zajdą w województwie zarówno w sferze
gospodarczej jak i społecznej, spowodują poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, sprawią, że stanie się ono miejscem bardziej
atrakcyjnym i przyjaznym szczególnie dla ludzi młodych, którzy właśnie na tym obszarze będą mieli możliwość realizacji swoich aspiracji
zawodowych i życiowych.
PSBS i PSRB stanowią dokumenty operacyjno-wdrożeniowe, opracowane w celu efektywnej realizacji powyższej tej strategii, uszczegółowiające jej zapisy.
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Według założeń PSBS ma przyczynić się do podniesienia poziomu życia
mieszkańców gmin położonych wzdłuż Sanu. Jak to zapisano w tym programie, głównym jego podmiotem są mieszkańcy, a „przedmiotem” obszar
48 gmin71 wraz z ich zasobami, których właściwe wykorzystanie w procesie rozwoju może przyczynić się do poprawy poziomu konkurencyjności tego obszaru, a w konsekwencji zapewnić mu trwały wzrost i rozwój
gospodarczy prowadzący do poprawy życia mieszkańców.

Program Strategiczny
„Błękitny San”

Celem głównym PSBS, który uszczegóławia ogólną wizję rozwoju gmin
Błękitnego Sanu jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin
Błękitnego Sanu poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług, przy
efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych
tego obszaru, skutkujący poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu
funkcjonalnych powiązań zewnętrznych, co prowadzić będzie do zmniejszania poziomu zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia w układzie wewnątrzregionalnym, wzdłuż biegu rzeki San. Zakłada się,
że cel główny Programu zostanie osiągnięty poprzez podjęcie projektów
zgodnych z kierunkami wskazanymi przez zdefiniowane priorytety i działania strategiczne. PSBS obejmuje 16 działań w ramach 4 priorytetów:

PSBS – cele, priorytety,
działania

Zgodnie z przyjętą wizją w roku 2020, tak ujmowany przestrzennie, obszar
Błękitnego Sanu będzie charakteryzował się wyższym poziomem i warunkami życia ludności, które zostaną osiągnięte dzięki poprawie dostępności do miejsc pracy i usług. Wysoki poziom spójności wewnętrznej oraz
poprawa spójności zewnętrznej uzyskane zostaną dzięki wzrostowi
dostępności przestrzennej, która sprzyjać będzie tworzeniu i wzmacnianiu relacji funkcjonalnych. Dzięki współpracy mieszkańców i podmiotów
gospodarczych, zlokalizowanych wzdłuż zabezpieczonego przeciwpowodziowo i zagospodarowanego turystycznie biegu rzeki San, na terenie województwa podkarpackiego ukształtuje się nowy pasmowy obszar
wzrostu, który pozytywnie będzie oddziaływał na swoje bliższe i dalsze
otoczenie, równoważąc w układzie południkowym skalę wewnątrzregionalnych zróżnicowań rozwojowych Podkarpacia.

1. Priorytet INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
1.1. Działanie – Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych
1.2.Działanie – Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu i warunków
życia ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem
1.3.Działanie – Wzmacnianie powiązań systemu edukacji i nauki z gospodarką poprzez wykorzystanie inicjatyw klastrowych
1.4. Działanie – Poprawa poziomu produktywności rolnictwa i rzemiosła

71 Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki), Dydnia, Nozdrzec (pow. brzozowski)
miasto Sanok, Komańcza, gmina Sanok, Zagórz (pow. sanocki), Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica,
Solina z/s w Polańczyku (pow. leski), miasto Jarosław, miasto Radymno, gmina Jarosław,
Laszki, gmina Radymno, Wiązownica (pow. jarosławski), Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn,
Krzywcza, Medyka, Orły, gmina Przemyśl, Stubno, Żurawica (pow. przemyski), miasto
na prawach powiatu Przemyśl, Sieniawa, Tryńcza (pow. przeworski), miasto Dynów, gmina
Dynów (pow. rzeszowski), miasto Leżajsk, Kuryłówka, gmina Leżajsk, Nowa Sarzyna
(pow. leżajski), Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów (pow. niżański),
Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany (pow. stalowowolski), Gorzyce
(pow. tarnobrzeski).
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Program Strategicznego
Rozwoju Bieszczad

2. Priorytet TURYSTYKA
2.1. Działanie – Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz
ze zintegrowaną promocją
2.2.Działanie – Tworzenie wyspecjalizowanych klastrów turystycznych
2.3.Działanie – Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa
funkcjonowania infrastruktury turystycznej
2.4. Działanie – Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów dziedzictwa
kulturowego
3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
3.1. Działanie – Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia
3.2.Działanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się
przez całe życie
3.3.Działanie – Poprawa dostępności i jakości usług społecznych
3.4. Działanie – Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
4. Priorytet ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
4.1. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych
4.2.Działanie – Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków
osuwisk
4.3.Działanie – Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków
zagrożeń wywołanych przez człowieka
4.4. Działanie – Rozwój odnawialnych źródeł energii.
Trzy projekty, ze względu na zdiagnozowany stan i wyzwania rozwojowe
Błękitnego Sanu, uważa się za Przedsięwzięcia Priorytetowe:
1. Ochrona środowiska zlewni rzeki San poprzez kompleksową gospodarkę
wodno-ściekową oraz system składowania odpadów.
2. Zagospodarowanie brzegów rzeki San z uwzględnieniem infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej przy wykorzystaniu inwestycji łączących sieć TEN-T, poprawiających dostępność stolicy
województwa oraz obniżających poziom zanieczyszczeń generowanych przez indywidualny transport samochodowy w ruchu regionalnym i lokalnym72.

PSRB ma przyczynić się do podniesienia poziomu życia mieszkańców
12 gmin73 ZBGP którzy, jak to zostało przewidziane w tym programie,
są głównym jego podmiotem. „Przedmiotem” PSRB jest obszar gmin ZBGP
wraz z jego zasobami, których właściwe wykorzystanie w procesie rozwoju
może przyczynić się do poprawy poziomu konkurencyjności tego obszaru,
a w konsekwencji zapewnić mu trwały wzrost i rozwój gospodarczy prowadzący do poprawy życia mieszkańców.

72 Projekt ten ma być komplementarny na obszarze 12 gmin ZBGP w stosunku do projektu: Budowa
i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Bieszczad - Przedsięwzięcia Priorytetowego
zgłoszonego w ramach PSRB.
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73 Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki), Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina
z/s w Polańczyku (pow. leski), Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz (pow. sanocki) oraz Bircza
(pow. przemyski).
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Celem głównym PSRB, który uszczegóławia ogólną wizję rozwoju Bieszczad,
jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców ZBGP poprzez poprawę
dostępu do miejsc pracy i usług, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów
endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.

Zakłada się, że cel główny Programu zostanie osiągnięty poprzez podjęcie
projektów zgodnych z kierunkami wskazanymi przez zdefiniowane priorytety i działania strategiczne. Zachowując zasadę spójności programowania na poziomie regionalnym każdy z priorytetów strategicznych rozwoju
Bieszczad jest określony co do zakresu jego zgodności z dziedzinami działań strategicznych, celami oraz priorytetami tematycznymi Strategii Rozwoju Województwa. PSRB obejmuje 16 działań w ramach 4 priorytetów:
1. Priorytet TURYSTYKA I REKREACJA
1.1. Działanie – Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
1.2.Działanie – Rozwój i zróżnicowanie oferty usług i produktów turystycznych, w tym z wykorzystaniem współpracy transgranicznej
1.3.Działanie – Ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego
1.4. Działanie – Rozwój partnerstwa na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego oraz jego promocji, zwłaszcza turystyki pobytowej
2. Priorytet PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
2.1. Działanie – Rozwój klastrów wzmacniających bazę ekonomiczną miast
tworzących potencjalny obszar wzrostu
2.2.Działanie – Rozwój inicjatyw klastrowych służących poszerzeniu
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
2.3.Działanie – Rozwój spółdzielczości, rzemiosła i grup producenckich
prowadzący w szczególności do wzrostu towarowości rolnictwa oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego opartych na certyfikowanych produktach lokalnych
2.4.Działanie – Rozwój instytucji otoczenia biznesu
3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
3.1.Działanie – Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie
opieki i zróżnicowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się warunków na lokalnym rynku pracy
3.2.Działanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem
się przez całe życie
3.3.Działanie – Partnerstwo społeczne i aktywność obywatelska
3.4.Działanie – Włączenie społeczne
4. Priorytet INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
I OCHRONIE ŚRODOWISKA
4.1.Działanie – Poprawa dostępności przestrzennej i cyfrowej
4.2.Działanie – Wykorzystanie transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym
4.3.Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych
4.4. Działanie – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
Trzy projekty, ze względu na zdiagnozowany stan i wyzwania rozwojowe
Bieszczad, uważa się za Przedsięwzięcia Priorytetowe. Są to:
1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Bieszczad.
2. Czyste Bieszczady – Bieszczadzki System Gospodarki Wodno–Ściekowej
i Składowania Odpadów.
3. Bieszczadzki System Gospodarki Przestrzennej.

PSRB – cele,
priorytety, działania
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System wdrażania
PSBS/PSRB

System wdrażania PSBS/PSRB opiera się na założeniu Strategii Rozwoju
Województwa, zgodnie z którym polityka rozwoju województwa powinna
być realizowana w oparciu o zasady wielostronnej koordynacji oraz wielopodmiotowego i wielopoziomowego zarządzania. System realizacji, zgodnie
z zasadą spójności programowania strategicznego na poziomie regionalnym, powinien być podporządkowany systemowi wdrażania tej strategii. Szczególną rolę w realizacji Programów strategicznych posiada
Zarząd Województwa, a także władze gmin terenu Błękitnego Sanu/ZBGP.
Na podmiotach tych, jako instytucjach inicjujących opracowanie Programów strategicznych, spoczywa obowiązek kreacji, inspiracji i motywacji
wszystkich interesariuszy, których aktywność zapewnia prawidłowe
wykonanie założeń Programów strategicznych i osiągnięcie ich celów.
W programach tych zaznaczono jednak, że skuteczność tych działań
jest warunkowana przepisami prawa, możliwościami finansowymi oraz
autonomicznością decyzji interesariuszy dotyczących ich zaangażowania
w realizację danego Programu.
Za koordynację realizacji Programów strategicznych z innymi działaniami
podejmowanymi w ramach polityki rozwoju województwa podkarpackiego przewidzianymi w Strategii Rozwoju Województwa odpowiada Zarząd
Województwa, który wykonuje te zadania w ramach nadzoru nad realizacją Strategii rozwoju regionu. Układ podmiotów zaangażowanych w realizację tych programów obejmuje trzy zasadnicze sektory:

Sektor publiczny – tworzony jest przez administrację rządową oraz samorządową. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z programów stanowi jeden
z elementów polityki rozwoju państwa, w jego realizację zaangażowane
będą jednostki administracji rządowej na poziomie krajowym i regionalnym. Administracja samorządowa uczestnicząca w działaniach zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów obejmuje samorząd regionalny
i lokalny. Głównym zadaniem Samorządu Województwa jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programów strategicznych,
zapewniająca spójność działań polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Samorząd lokalny jest natomiast podstawowym podmiotem realizującym. Jego aktywność w zakresie opracowywania i wykonywania
projektów zgodnych z przyjętymi założeniami powinna posiadać dwa
wymiary: indywidualny i grupowy. Pierwszy umożliwia podejmowanie
przedsięwzięć oraz opracowywanie projektów przy uwzględnieniu specyfiki uwarunkowań rozwojowych każdej jednostki. Drugi należy stosować
w każdym przypadku umożliwiającym uwspólnienie celów rozwojowych,
a w konsekwencji wyzwań inwestycyjno-organizacyjnych na poziomie
wszystkich jednostek tworzących analizowany obszar. Ma to zapewnić
korzystanie z efektów skali i synergii oraz poprawić poziom efektywności
ekonomicznej projektów i może mieć zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących uruchamiania interwencji publicznej dedykowanej
dla obszaru gmin, zwłaszcza na poziomie krajowym.
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Sektor prywatny – tworzony jest przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwa), małych i średnich
przedsiębiorców, zrzeszenia i stowarzyszenia tego rodzaju podmiotów
gospodarczych, w tym grupy producenckie i klastry oraz instytucje two-

ZAŁĄCZNIKI
rzące otoczenie biznesu warunkujące prawidłowe funkcjonowanie tego
sektora. Jego aktywność jest podstawą tworzenia bazy ekonomicznej gmin,
a tym samym kształtuje trwałe podstawy poziomu i warunków życia mieszkańców tego obszaru. Aktywny udział sektora prywatnego w realizacji
PSBS/PSRB stanowi warunek niezbędny dla osiągnięcia zakładanych celów
Programów. Tworzenie i rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego
w ramach podejmowanych interwencji rozwojowych ma zwiększać ich
skuteczność i zakres. Zadaniem zarządzających Programami strategicznymi, jest tworzenie warunków dla jak najszerszego udziału sektora
prywatnego w jego realizacji.

Sektor społeczny – tworzony jest przez organizacje społeczne, instytucje
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i inne, które w swojej działalności nie są ukierunkowane na osiąganie celów prywatnych, a dążą
do zaspokajania potrzeb publicznych. Ich udział w realizacji PSBS/PSRB
jest wieloaspektowy. Po pierwsze, zaangażowanie sektora społecznego w realizację Programów strategicznych podniesie jakość kapitału
ludzkiego i społecznego gmin, co wpłynie na tworzenie na tym obszarze trwałych podstaw prorozwojowego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwi realizację idei wielopoziomowego i wielopodmiotowego
zarządzania (multi-level-governance). Po drugie, aktywny udział w Programach strategicznych sektora społecznego, skutkujący jego rozwojem, przyczyni się do poprawy poziomu przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie
m.in. idei grup producenckich, spółdzielczości oraz klastrów wykorzystywanych niezależnie od charakteru i zakresu prowadzonej działalności społeczno-gospodarczej. Po trzecie, działalność sektora społecznego stanowi
warunek dla poprawy partnerstwa społecznego i aktywności obywatelskiej
oraz zmniejszenia skali zjawiska wykluczenia społecznego, co odpowiada
celom cząstkowym działań PSBS. Aktywny udział sektora III, jak powszechnie określa się sektor społeczny obok publicznego i prywatnego, wymaga
od zarządzających Programami strategicznymi tworzenia warunków dla
budowania sieci i partnerstw zgodnie z koncepcją new public management.

Zarządzanie programem i nadzór nad jego realizacją sprawuje Zarząd
Województwa. Dla celów wdrażania Programów strategicznych, Zarząd
Województwa powołuje Rady Programowe o funkcjach opiniodawczych
oraz może powoływać Pełnomocników Zarządu Województwa ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych PSBS/PSRB. W strukturze
Urzędu Marszałkowskiego departamentem właściwym w sprawach Programów strategicznych jest Departament Rozwoju Regionalnego. Przygotowanie indywidualnych projektów służących realizacji PSBS/PSRB
to zadanie gmin objętych Programami strategicznymi oraz innych podmiotów (beneficjentów) prowadzących działalność na ich terenie. Szczególne znaczenie dla procesu wdrażania Programów strategicznych będą
miały projekty partnerskie przygotowywane i zgłaszane przez jst.
1. Uchwala Programy strategiczne i dokonuje w nich zmian.
2. Powołuje członków Rad Programowych.
3. W razie potrzeby powołuje Pełnomocników Zarządu Województwa
ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych Programów
strategicznych.

Zarządzanie i nadzór
nad PSBS/PSRB

Zadania Zarządu
Województwa
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Zadania Rady
Programowej

Zadania jst

Monitoring i ewaluacja
PSBS/PSRB
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4. Wspiera realizację Programów strategicznych poprzez wybrane instrumenty finansowe zawarte w RPO WP, PROW lub w innych dostępnych
na poziomie regionu źródłach finansowania.
5. Wspiera projekty o kluczowym charakterze dla realizacji PSBS/PSRB,
kierowane (adresowane) do wsparcia z krajowych programów operacyjnych i innych pozaregionalnych źródeł finansowych.
6. Przyjmuje zaopiniowane przez Rady Programowe roczne sprawozdania z realizacji Programów strategicznych.
7. Podejmuje inne uchwały służące realizacji Programów strategicznych.
8. Ponosi koszty organizowania i kierowania realizacją Programów strategicznych w części obejmującej pracowników Urzędu Marszałkowskiego i inne z tym związane koszty własne.

Jest powoływana odrębnie dla PSBS i PSRB przez Zarząd Województwa.
W jej skład wchodzą osoby wskazane w PSBS/PSRB, z tym, że Zarząd
Województwa może powołać do składu każdej Rady także inne osoby.
1. Opiniuje roczne sprawozdania z realizacji PSBS/PSRB.
2. Opiniuje przygotowane przez jst propozycje zmian treści PSBS/PSRB lub
zgłasza Zarządowi Województwa własne projekty zmian programowych.
3. Realizuje inne zadania zlecone przez Zarząd Województwa.

Zadania jst uczestniczących w Programach strategicznych:
1. Przygotowują projekty przedsięwzięć służących realizacji PSBS/PSRB.
2. Składają projekty do konkursów organizowanych przez Samorząd
Województwa, objętych wsparciem w ramach RPO WP i PROW, a także
do konkursów organizowanych przez instytucje zarządzające krajowymi programami operacyjnymi.
3. Wspólnie przygotowują lub zlecają (zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych) opracowanie projektów partnerskich.
4. Składają okresowe (miesięczne) informacje o stanie zaawansowania
realizacji projektów obejmujących priorytety i działania wskazane
w Programach strategicznych.
5. Współpracują z właściwą Radą Programową oraz z innymi jst na rzecz
skutecznej realizacji Programów strategicznych.
6. Ponoszą koszty przygotowania i realizacji projektów, udziału reprezentantów w pracach Rad Programowych oraz inne koszty własne
związane z realizacją PSBS/PSRB.

System monitoringu i ewaluacji Programów strategicznych ma być powiązany z zasadami monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa.
Według założeń:
yy powinien on dostarczać informacji na temat stopnia realizacji celów
strategicznych i operacyjnych tej strategii poprzez osiąganie celów
priorytetów i działań PSBS/PSRB w przełożeniu na wskaźniki obrazujące uzyskane dzięki nim rezultaty, mierzone zmianami zachodzącymi
w jakości życia mieszkańców gmin Błękitnego Sanu/Bieszczad;
yy system ten ma realizować również inne ważne cele: diagnostyczne, prognostyczne, promocyjne i mobilizacyjne. Jego funkcjonowanie ma również ułatwić zrozumienie procesów rozwojowych oraz poczucie identyfikacji interesariuszy i beneficjentów ze Strategią Rozwoju Województwa oraz PSBS/
PSRB, w tym upowszechnienie dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych;
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yy w procesie monitoringu i ewaluacji wdrażania (podobnie jak w Strategii i RPO WP), mają być wykorzystywane standardowe narzędzia,74
jak i formy ewaluacji partycypacyjnej, samoewaluacji, aktywności
obywatelskiej ukierunkowanej na nieprawidłowości i nadużycia;
yy podstawowym kwantyfikowanym przedmiotem monitorowania i ewaluacji mają być wskaźniki produktu i rezultatu, wykorzystane w RPO
WP i przypisane do PSBS/PSRB;
yy proces monitoringu oparty zostanie o system sprawozdań sporządzanych
przez beneficjentów realizowanych w ramach Programów strategicznych
przedsięwzięć, którzy zobligowani są do składania periodycznych informacji o wykonaniu lub stanie zaawansowania realizowanych projektów;
yy efektami prowadzonego monitoringu i ewaluacji będą prezentowane w raportach m. in.: sprawozdania z wykonania Planów Rocznych
dla PSBS/PSRB, opiniowane przez Rady Programowe i przyjmowane
przez Zarząd Województwa, analizy społeczno-gospodarcze i interpretacje wyników trendów rozwojowych gmin Błękitnego Sanu/Bieszczad
zmieniające się w wyniku udzielanej interwencji oraz oddziaływania
czynników zewnętrznych, rekomendacje dotyczące zmian merytorycznych i metodologicznych związanych z realizacją PSBS/PSRB i ich systemu monitoringu, prezentacje dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych związanych z realizacją Programów strategicznych oraz wykaz
wskaźników i źródeł pozyskiwania danych.

W Programach strategicznych zawarto wykaz wskaźników „produktu i rezultatu”75, lecz nie określono ich wartości: bazowych, pośrednich i docelowych.

W Programach strategicznych przewidziano, że podstawowym podmiotem systemu monitorowania i ewaluacji jest działające w strukturze
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Stanowi ono element strategicznego
zarządzania rozwojem województwa. ROT współpracuje ponadto z pozostałymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tych powiązań
zachodzą wielokierunkowe interakcje obejmujące współpracę merytoryczną, raportowanie i sprawozdawczość, wymianę danych i informacji, konsultacje, analizy, zalecenia i rekomendacje. ROT współpracować ma także
z PFT, a powiązania te obejmować będą wymianę informacji i współpracę
merytoryczną. Ponadto za pośrednictwem Zarządu Województwa i Departamentu Rozwoju Regionalnego, PFT będzie mogło zwrotnie formułować
zalecenia i rekomendacje pod adresem ROT, które będzie je realizowało
w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych.

Wskaźniki PSBS/PSRB
ROT

74 Analizy dokumentów, ilościowe i jakościowe oraz sieciowe, benchmarking, panele ekspertów
i interesariuszy, sondaże, studia przypadków.

75 Tabela nr 11 PSBS oraz tabela nr 7 PSRB – przedstawione w załączniku nr 6.6 do Informacji.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa76.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym77.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju78.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska79.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami80.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej81.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020 przyjęta uchwałą
Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r. dostępna na stronie: http://umwp.
podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJUWOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf.
8. Program Strategiczny „Błękitny San” https://www.podkarpackie.pl/
index.php/rozwoj-regionalny/programy/blekitny-san/3001program-strategiczny-blekitny-san-psbs.
9. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/programy/program-dla-bieszczad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

76 Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.

77 Dz. U. z 2019 r. poz. 512.

78 Dz. U. z 2019 r. poz. 506.

79 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.
80 Dz. U. z 2018 r. poz. 2067.
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81 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Wiceprezes Rady Ministrów
8. Minister Inwestycji i Rozwoju
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
11. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
12. Wojewoda Podkarpacki
13. Marszałek Województwa Podkarpackiego
14. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
15. Prezydenci/burmistrzowie/wójtowie gmin objętych Programami strategicznymi
16. Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
17. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
18. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie
19. Bieszczadzki Park Narodowy
20. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
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2.2. D
 ziałanie – Rozwój inicjatyw klastrowych służących poszerzeniu działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich
2.1. D
 ziałanie – Rozwój klastrów wzmacniających bazę ekonomiczną miast
tworzących potencjalny obszar wzrostu
2.3. D
 ziałanie – Rozwój spółdzielczości, rzemiosła i grup producenckich prowadzący
w szczególności do wzrostu towarowości rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego opartych na certyfikowanych produktach lokalnych
Priorytet 1 TURYSTYKA i REKREACJA
1.2. D
 ziałanie – Rozwój i zróżnicowanie oferty usług i produktów turystycznych,
w tym z wykorzystaniem współpracy transgranicznej

1.2. Działanie – Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu i warunków życia ludności ośrodków
subregionalnych i lokalnych wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem

1.3. D
 ziałanie – Wzmacnianie powiązań systemu edukacji i nauki z gospodarką poprzez
wykorzystanie inicjatyw klastrowych

1.4. Działanie – Poprawa poziomu produktywności rolnictwa i rzemiosła

Priorytet 2 TURYSTYKA

2.1. Działanie – Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie treści PSBS i PSRB .

4.1. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych

Priorytet 4 ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

3.4. Działanie – Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

3.3. Działanie – Poprawa dostępności i jakości usług społecznych

4.3. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych

Priorytet 4 I NFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI i OCHRONIE
ŚRODOWISKA

3.4. Działanie – Włączenie społeczne

3.3. Działanie – Partnerstwo społeczne i aktywność obywatelska

3.2. D
 ziałanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się
przez całe życie

3.1. D
 ziałanie – Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie opieki
i zróżnicowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się warunków
na lokalnym rynku pracy

3.2. D
 ziałanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe
życie

Priorytet 3 KAPITAŁ LUDZKI i SPOŁECZNY

3.1. Działanie – Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia

1.3. Działanie – Ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego

Priorytet 3 KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY

2.4. D
 ziałanie – Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów dziedzictwa kulturowego

1.1. D
 ziałanie – Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

Priorytet 2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Priorytet 1 INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

2.3. D
 ziałanie – Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania
infrastruktury turystycznej

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad

Program Strategiczny „Błękitny San”

6.5. Zestawienie porównawcze priorytetów i działań (wspólnych i zbieżnych) Programów strategicznych
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6.6. Wykaz wskaźników przyjętych w Programach
strategicznych
Wskaźniki produktu i rezultatu w układzie priorytetów PSBS
na lata 2014–2020
Priorytet

Wskaźnik
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
Powierzchnia utworzonych parków naukowo-technologicznych

Priorytet
INNOWACYJNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Liczba wspartych grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw
Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży
bezpośredniej produktów lokalnych
Liczba wspartych centrów szkolenia i promocji rzemiosła
Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów turystycznych
Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych

Priorytet
TURYSTYKA

Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej
i sportowo-rekreacyjnej
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem
Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne
Odsetek dzieci w wieku 3–4 lata objętych wychowaniem
przedszkolnym
Liczba szkół ponadgimnazjalnych o programach kształcenia
dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy,
w tym w zakresie kształcenia zawodowego

Priorytet
KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych
systemu oświaty
Osoby dorosłe w wieku 25–64 lata uczestniczące w kształceniu
i szkoleniu
Liczba zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów, szkoleń i studiów
podyplomowych
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
Liczba wspartych placówek opieki nad osobami starszymi
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Liczba zrealizowanych projektów obejmujących wdrażanie technologii
energooszczędnych w obiektach użyteczności publicznej
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

Priorytet
ŚRODOWISKO
I ENERGETYKA

Poprawa stanu czystości wody w rzece San zbadana (określona)
przy pomocy wskaźników fitobentos i fitoplankton poniżej ośrodków
miejskich usytuowanych nad rzeką San, zmierzona przez WIOŚ
w Rzeszowie
Liczba wspartych form ochrony przyrody
Liczba zrealizowanych projektów obejmujących obiekty infrastruktury
przeciwpowodziowej
Liczba wspartych placówek funkcjonujących w ramach systemu
ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego

Źródło: Tabela nr 11 PSBS.
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Wskaźniki produktu i rezultatu w układzie priorytetów PSRB
na lata 2014–2020
Priorytet

Wskaźnik
Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej
i sportowo-rekreacyjnej
Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów turystycznych
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem
Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych

Priorytet
TURYSTYKA
I REKREACJA

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne
Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych
Liczba wspartych obiektów edukacji ekologicznej
Liczba obiektów powstałych jako składowa Podkarpackiego Centrum
Sportów Zimowych
Liczba wspartych obiektów o funkcjach leczniczo-rehabilitacyjnych
Liczba utworzonych miejsc noclegowych
Liczba zmodernizowanych schronisk górskich
Długość zmodernizowanych lub rozbudowanych szlaków turystycznych
Liczba punktów sieci informacji turystycznej
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Liczba wspartych grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw

Priorytet
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży
bezpośredniej produktów lokalnych
Liczba zwierząt utrzymywanych w systemie ekstensywnego wypasu
Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży
bezpośredniej produktów lokalnych
Liczba wspartych centrów szkolenia i promocji rzemiosła
Liczba wspartych gospodarstw agroturystycznych
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem
przedszkolnym
Liczba szkół ponadgimnazjalnych o programach kształcenia
dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy,
w tym w zakresie kształcenia zawodowego

Priorytet
KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych
systemu oświaty
Osoby dorosłe w wieku 25–64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu
Liczba zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów, szkoleń i studiów
podyplomowych
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości
co najmniej 3
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Priorytet

Wskaźnik
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych lotnisk lub lądowisk
Liczba uruchomionych turystycznych przejść granicznych
Liczba wspartych form ochrony przyrody

Priorytet
INFRASTRUKTURA
SŁUŻACA POPRAWIE
DOSTĘPNOŚCI
I OCHRONIE
ŚRODOWISKA

Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej
Poprawa stanu czystości wody w rzece San zbadana (określona) przy
pomocy wskaźników fitobentos i fitoplankton w ustalonych miejscach
leżących poniżej Zalewu w Solinie i poniżej Zalewu w Myczkowcach
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków
Ilość sołectw objęta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Liczba wspartych placówek funkcjonujących w ramach systemu
ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego
Liczba dofinansowanych instalacji odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwach domowych

Źródło: Tabela nr 7 PSRB.
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Liczba wspartych placówek
opieki nad osobami starszymi

Powierzchnia obszarów objęta
rewitalizacją

Powierzchnia
utworzonych parków
naukowo-technologicznych

Priorytet 3
KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY

Priorytet 2
TURYSTYKA

Priorytet 1
INNOWACYJNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wskaźniki – Program Strategiczny
„Błękitny San”

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line
o stopniu dojrzałości co najmniej 3

Liczba wspartych podmiotów leczniczych

Liczba zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów,
szkoleń i studiów podyplomowych

Osoby dorosłe w wieku 25–64 lata uczestniczące
w kształceniu i szkoleniu

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty

Liczba szkół ponadgimnazjalnych o programach
kształcenia dostosowanych do zmieniających się
potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym w zakresie
kształcenia zawodowego

Odsetek dzieci w wieku 3–4 lata objętych
wychowaniem przedszkolnym

Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej
i sportowo-rekreacyjnej

Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych

Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów
turystycznych

Liczba wspartych centrów szkolenia i promocji rzemiosła

Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów
sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych

Liczba wspartych grup producentów rolnych
oraz owoców i warzyw

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych

Wskaźniki wspólne dla obu Programów
Strategicznych

Priorytet 3 KAPITAŁ
LUDZKI I SPOŁECZNY

Priorytet 1
TURYSTYKA
i REKREACJA

Priorytet 2
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Liczba punktów sieci informacji turystycznej

Długość zmodernizowanych lub rozbudowanych
szlaków turystycznych

Liczba zmodernizowanych schronisk górskich

Liczba utworzonych miejsc noclegowych

Liczba wspartych obiektów o funkcjach
leczniczo-rehabilitacyjnych

Liczba obiektów powstałych jako składowa
Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych

Liczba wspartych obiektów edukacji ekologicznej

Liczba wspartych gospodarstw
agroturystycznych

Liczba zwierząt utrzymywanych
w systemie ekstensywnego wypasu

Wskaźniki – Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad
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Priorytet 1
INNOWACYJNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Priorytet 4
ŚRODOWISKO
I ENERGETYKA

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie treści PSBS i PSRB.

Liczba zrealizowanych
projektów obejmujących
obiekty infrastruktury
przeciwpowodziowej

Poprawa stanu czystości
wody w rzece San zbadana
(określona) przy pomocy
wskaźników fitobentos
i fitoplankton poniżej
ośrodków miejskich
usytuowanych nad rzeką
San, zmierzona przez WIOŚ
w Rzeszowie

Liczba zrealizowanych
projektów obejmujących
wdrażanie technologii
energooszczędnych
w obiektach użyteczności
publicznej

Wskaźniki – Program Strategiczny
„Błękitny San”

Całkowita długość przebudowanych
lub zmodernizowanych dróg

Liczba wspartych placówek funkcjonujących w ramach
systemu ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji

Liczba wspartych form ochrony przyrody

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

Wskaźniki wspólne dla obu Programów
Strategicznych

Priorytet 4
INFRASTRUKTURA
SŁUŻĄCA POPRAWIE
DOSTĘPNOŚCI
i OCHRONIE
ŚRODOWISKA

Priorytet 4
INFRASTRUKTURA
SŁUŻĄCA POPRAWIE
DOSTĘPNOŚCI
i OCHRONIE
ŚRODOWISKA

Liczba dofinansowanych instalacji odnawialnych
źródeł energii w gospodarstwach domowych

Ilość sołectw objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego

Poprawa stanu czystości wody w rzece San
zbadana (określona) przy pomocy wskaźników
fitobentos i fitoplankton w ustalonych miejscach
leżących poniżej Zalewu w Solinie i poniżej
Zalewu w Myczkowcach

Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej

Liczba uruchomionych turystycznych przejść
granicznych

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych
lotnisk lub lądowisk

Wskaźniki – Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad
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