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Realizacja
wojewódzkich programów strategicznych
„Bieszczady” i „Błękitny San”
Lata 2015–2018

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, czerwiec 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Zakres i skala działalności przewidywana do podjęcia w ramach
Programów strategicznych jako dokumentów operacyjno-wdrożeniowych Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego
 Cele obu Programów: wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców
 Znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego, a zwłaszcza jego
peryferyjnych obszarów
 Oczekiwania związane z Programami strategicznymi

02

Mapa gmin uczestniczących w realizacji Programu Strategicznego
„Błękitny San” oraz Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad

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

03 Co kontrolowaliśmy?
Czy realizacja Programu Strategicznego „Błękitny San” (PSBS) oraz
Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) przebiega zgodnie
z założeniami i umożliwia osiągnięcie przewidzianych celów?
 Czy Samorząd Województwa skutecznie zarządzał Programami
strategicznymi?
 Czy działalność JST przyczyniała się do osiągnięcia celów Programów
strategicznych?
 Czy Samorząd Województwa zapewnił rzetelną sprawozdawczość
realizacji Programów strategicznych?

04 Kogo kontrolowaliśmy?
 Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie
 Trzy gminy z terenu
obu Programów
strategicznych (Solina,
Ustrzyki Dolne, Zagórz)
 Pięć gmin z terenu
PSBS (Dubiecko, Nowa
Sarzyna, m. Przemyśl,
m. Radymno, Ulanów)
 Jedna gmina z terenu
PSRB (Bircza)

Źródło: Opracowanie własne NIK.

05 Stwierdzony stan – brak wskaźników bazowych i docelowych
 Obydwa Programy miały listę wskaźników, lecz bez określenia ich
wartości bazowych i docelowych
 Rady Programowe
– Powołanie w 2016 r.
– Dwukrotne posiedzenia każdej z Rad Programowych
– Nieprawidłowość - przeprowadzenie w 2017 r. tylko jednego
posiedzenia
 Pełnomocnik Zarządu
– Dla PSBS Zarząd Województwa skorzystał z możliwości powołania
pełnomocnika
 Kontrakt Terytorialny
– Na listę przedsięwzięć warunkowych Kontraktu Terytorialnego
wpisano - powiązane z PSBS - przedsięwzięcie gospodarki wodno-ściekowej

06 Stwierdzony stan – preferencje punktowe
 RPO WP:
– w ramach 7 działań
– do czasu kontroli otrzymało ogółem 55 projektów w 4 działaniach
– dla 2 miało to decydujące znaczenie dla przyznania dofinansowania
– zrealizowano 9 z tych projektów
 PROW:
– dotyczyły 1 poddziałania
– 27 projektów z terenu PSBS otrzymało preferencyjne punkty
– bez nich 8 wnioskodawców nie otrzymałoby dofinansowania
– do czasu kontroli projekty nie zostały zrealizowane

Stwierdzony stan – WFOŚiGW istotnym elementem

07 PSBS/PSRB

 Do czasu kontroli 228 umów pożyczki lub dotacji o wartości 34 mln zł
 Z udziałem środków z WFOŚiGW (oraz NFOŚiGW) kontrolowane gminy
zrealizowały 46 zadań na łączną kwotę 14 mln zł
 Gminy te w ograniczonym zakresie korzystały z pożyczek WFOŚiGW
na zadania z zakresu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej oraz
systemu składowania odpadów (priorytetowe przedsięwzięcie PSBS)
 Tylko 3 skontrolowane gminy skorzystały z pożyczek WFOŚiGW
na realizację zadań obejmujących budowę i rozbudowę kanalizacji
sanitarnych, oczyszczalni ścieków i przepompowni

Stwierdzony stan – realizacja zadań z udziałem środków UE

08 przez kontrolowane gminy

 Kontrolowane gminy - 56 projektów o wartości 151 mln zł na zadania
służące realizacji i osiągnięciu celów PSBS/PSRB
 Najwięcej:
– RPO WP 33 projektów 111 mln zł
– PROW 17 zadań 20 mln zł
– środki krajowych Programów Operacyjnych 6 zadań 20 mln zł
– powiązanie efektów ze wskaźnikami wszystkich 4 priorytetów PSBS
oraz 1 z 4 priorytetów PSRB
 Inne zadania:
– 115 przedsięwzięć 42 mln zł ze środków własnych lub dotacji

09

Stwierdzony stan – wartość zadań realizowanych

i zaplanowanych do realizacji przez skontrolowane gminy
z uwzględnieniem źródeł finansowania

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – narzędzia (dokumenty) planistyczno-strategiczne gmin

 Różny stopnień realizacji obowiązków związanych z dokumentami o
charakterze planistyczno-strategicznym
 NIK zwraca uwagę na znaczenie tych dokumentów dla realizacji
założeń strategicznych
 Ograniczona współpraca z organami odpowiedzialnymi za realizację
PSBS/PSRB
– brak współpracy w 2 gminach
– w 3 ograniczona jedynie do kwestii sprawozdawczych
– 4 podjęły współpracę lecz brak było jej wymiernych efektów
 Problemy gmin
2/3 skontrolowanych gmin wskazało na problemy i trudności m.in.:
– brak środków
– problemy ze sprawozdawczością

11 Stwierdzony stan – system monitoringu
 Do czasu kontroli sprowadzał się do sprawozdania za pierwszy okres
realizacji (2016 r.) oraz zebrania danych do sprawozdań za I i II półrocze
2017 r. i analiz pomocniczych
 Uzyskanie i weryfikacja danych, a następnie sporządzenie sprawozdań,
były absorbujące i utrudnione
 Konstrukcja wskaźników w obu programach powodowała niejednolite
podejście do sposobu ich prezentacji
 W Urzędzie Marszałkowskim nie ustrzeżono się także błędów
w sprawozdaniach za 2016 r., a przygotowanie sprawozdań
dotyczących roku 2017 było znacznie opóźnione
 Niewielkie wykorzystanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
(ROT)

12 Stwierdzony stan – system monitoringu cd.
 Problemy we wszystkich skontrolowanych gminach
 Brak szczegółowych wytycznych i przejrzystych zasad powodował
znaczną dowolność w wypełnianiu sprawozdań
 Wykazywanie danych niezwiązanych z realizacją Programów
strategicznych lub niewykazywanie takich zadań i efektów.
 Wprowadzanie danych, które nie dotyczyły okresu wdrażania
Programów strategicznych, lecz stanu faktycznego w gminach, który
kształtował się przez wiele lat
 W 4 gminach nierzetelne dane w sprawozdaniach

13 Stwierdzony stan – dobre praktyki

Aktywna współpraca 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

Stwierdzony stan – realizacja wniosków pokontrolnych

14 przez Gminę Dubiecko

 Zrealizowano wnioski pokontrolne NIK z kontroli Wsparcie ruchu
turystycznego z funduszy Unii Europejskiej (D/16/507)
Tablica informacyjna z oznaczeniem atrakcyjnych miejsc w Gminie Dubiecko

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

15 Ocena ogólna
Realizacja Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu
Strategicznego Rozwoju Bieszczad wskazuje, że zarówno Zarząd
Województwa Podkarpackiego, 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.

16 Ocena ogólna
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.

17 Wnioski
Do Zarządu Województwa Podkarpackiego
 Poprawienie systemu monitoringu i sprawozdawczości w celu uzyskania
od uczestników programów rzetelnych, porównywalnych i kompletnych
danych dotyczących realizacji podejmowanych zadań.
 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.
 Kontynuowanie działań tworzących płaszczyznę współpracy i wymiany
doświadczeń dla wszystkich uczestników programów 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.

18 Wnioski
Do wójtów, burmistrzów, prezydentów
 Wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie sporządzania
dokumentów o charakterze planistyczno-strategicznym, mających
kluczowe znaczenie dla zaplanowania i realizacji zadań w ramach
Programów strategicznych.
 Zapewnienie skutecznego systemu monitorowania postępu przedsięwzięć
realizowanych na podstawie dokumentów planistyczno-strategicznych,
poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań
umożliwiających dokonanie oceny osiąganych efektów.
 Ujmowanie w formularzach sprawozdawczych rzetelnych danych,
odzwierciedlających realizację poszczególnych zadań wynikających
z Programów strategicznych.

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

19 Działania po kontroli

Spośród 21 wniosków pokontrolnych zawartych w 8 wystąpieniach
pokontrolnych, według stanu na czerwiec 2019 r. :
– 5 zrealizowano (23,8%)
– 16 przyjęto do realizacji (76,2%)

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

