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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/095 - Realizacja wojewódzkich programów strategicznych "Bieszczady" 
i "Błękitny San"1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Monika Marciniec – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/50/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

2. Andrzej Trojanowski – doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 
LRZ/49/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str.1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4,  
35-010 Rzeszów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego 
(dowód:  akta kontroli str.5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Dotychczasowy przebieg programów wojewódzkich: Program Strategiczny „Błękitny 
San” oraz Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad3 wskazuje, że Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie4 wypełnia określone w Programach 
zadania zgodnie z przypisaną mu funkcją koordynatora i tworzącego warunki 
sprzyjające osiągnięciu celów Programów. W wykonaniu tych zadań powołane 
zostały Rady Programowe oraz pełnomocnik Zarządu Województwa do 
przygotowania zintegrowanego przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej 
gospodarki wodno-ściekowej oraz systemu składowania odpadów, stanowiącego 
priorytetowe przedsięwzięcie w ramach PSBS. W zakresie wsparcia realizacji 
Programów z inicjatywy Zarządu wprowadzone zostały w wybranych działaniach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 
20205 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20206 preferencje 
punktowe dla projektów zgłaszanych przez podmioty z obszaru objętego 
PSBS/PSRB. Ponadto udało się Zarządowi doprowadzić do wpisania na listę 
przedsięwzięć warunkowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla realizacji PSBS pn. 
Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie 
województwa podkarpackiego w szczególności projekty realizujące PSBS. W 
obydwu Programach istotnym problemem jest system monitoringu i 
sprawozdawczości. Kontrola wykazała, że sposób pozyskiwania danych, 
                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmował lata 2015-2018 (do dnia zakończenia kontroli). Badaniami kontrolnymi mogły 
być objęte również działania i zdarzenia zaistniałe wcześniej, jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia 
objęte kontrolą, albo wówczas wystąpiły ich skutki. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  
3 Dalej odpowiednio PSBS oraz PSRB -  łącznie jako Programy lub Programy Strategiczne.  
4 Dalej: Zarząd. 
5 Dalej: RPO WP.  
6 Dalej: PROW.  
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zapewnienie ich kompletności, porównywalności i sprawnej weryfikacji oraz 
konstrukcja wskaźników wymagają ponownej analizy na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń i podjęcia przez Zarząd stosownych działań 
naprawczych. Zdaniem NIK, jeżeli ujawnione w trakcie realizacji Programów wady 
systemu monitoringu i sprawozdawczości nie zostaną niezwłocznie usunięte, będą 
w przyszłości wywierać negatywny wpływ na jakość pozyskiwanych danych i termin 
ich prezentacji w sprawozdaniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena zarządzania i wdrażania PSBS i PSRB. 

1.1. W dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia PSBS 
oraz PSRB7.W uchwałach tych wskazano jako podstawę prawną między innymi art. 
19 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z tym przepisem 
program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest 
przyjmowany przez zarząd województwa w drodze uchwały. Natomiast w treści 
każdego z Programów z odwołaniem do art. 15 tej ustawy8 stwierdzono, że stanowi 
on dokument o charakterze operacyjno – wdrożeniowym, opracowany w celu 
wdrażania średniookresowej strategii regionu jaką jest „Strategia Rozwoju 
Województwa do 2020 r. – Podkarpackie”9. 

(dowód:  akta kontroli str. 294-297) 
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 Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza poprzez poprawę 
dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zasobów 
endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych. 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 jego 
charakterystykę oraz wskazano przykładowe typy projektów strategicznych. 

 (dowód:  akta kontroli str. 772-842, 853-925) 
W każdym z programów zawarto listę wskaźników10 (opartych na wskaźnikach RPO 
WP), lecz bez określenia ich wartości bazowych i docelowych. W wyjaśnieniu 
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 

                                                      
7 Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity Programów przyjęto dnia 2 sierpnia 2016 r. 
8 W ust. 1 tego artykułu mowa jest o tym, że 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. inne strategie rozwoju - dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, 
cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym 
obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych], 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. 
9 Dalej: Strategia Województwa.  
10 W przypadku PSBS było ich 28 a w PSRB 38. 20 wskaźników było tożsamych np. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych, Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych.  
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w jakości życia mieszkańców na obszarze gmin objętych PSRB i PSBS - odstąpiono 
zatem od sztywnych wartości docelowych, które mogłyby okazać się nierealne, a za 
miarę sukcesu zostanie potraktowany pozytywny wzrost wskaźników oraz korzystne 
względem nich zmiany społeczno-gospodarcze na obszarze objętym 
oddziaływaniem PSRB i PSBS.  

(dowód:  akta kontroli str. 846-847,918,1726-1736 ) 
W PSBS i PSRB przewidziano ścisłe powiązanie Programów ze Strategią 
Województwa, której założenia (m.in. wizja rozwoju, docelowe wskaźniki realizacji) 
miały być osiągnięte do roku 202011. Jednocześnie, są one ściśle powiązane z 
realizacją okresu finansowania 2014-2020, a zwłaszcza RPO WP, którego efekty 
wsparcia mogą wystąpić w całości lub w części dopiero w latach kolejnych12.  

 (dowód:  akta kontroli str. 772-842, 853-925,1726-1736) 
 

Uchwałami Zarządu z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia PSBS/PSRB, ich 
wykonanie powierzono Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego13. 

(dowód:  akta kontroli str. 294, 296) 
W okresie od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. pracownicy DRR – 
Oddziału programowania strategicznego14 (kierownik oddziału i dwie osoby 
zatrudnione na stanowisku inspektora) wykonywali zadania dotyczące realizacji 
PSBS/PSRB na podstawie ogólnych zapisów w ich zakresach czynności. W okresie 
od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 18 października 2016 r. zadania dotyczące 
realizacji PSBS/PSRB wykonywali pracownicy Oddziału na podstawie zapisów 
sformułowanych w ich zakresach czynności, zawierających odwołanie do PSBS  
(główny specjalista) oraz PSRB (inspektor). Od dnia 19 października 2016 r. do dnia 
22 listopada 2017 r. ww. zadania realizował pracownik - główny specjalista. 
W okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. żaden pracownik 
Oddziału nie miał w zakresie obowiązków przypisanych zadań dotyczących 
realizacji PSBS/PSRB. W okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 10 grudnia 2017 
r. zadania dotyczące realizacji PSBS/PSRB wykonywał główny specjalista. Od dnia 
11 grudnia 2017 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r.15 zadania dotyczące realizacji 
PSBS/PSRB wykonywali pracownicy - główny specjalista i inspektor. 

(dowód:  akta kontroli str. 430-490) 
Marszałek Województwa wyjaśnił, że od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 17 kwietnia 
2018 r. zadania dotyczące realizacji PSBS/PSRB realizowały osoby zatrudnione 
kolejno na stanowisku kierownika Oddziału na podstawie zapisów odnoszących się 
do organizowania, koordynowania i nadzorowania pracy w Oddziale. 

(dowód:  akta kontroli str. 261-267, 716-732) 
W latach 2015-2018 nadzór nad działalnością DRR sprawowany był przez 
Stanisława Kruczka – Członka Zarządu oraz Marię Kurowską – Wicemarszałka.  

(dowód:  akta kontroli str. 273-278) 
1.2. W dniu 8 listopada 2016 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie powołania Rad 
Programowych PSBS i PSRB. Na przewodniczącą Rady Programowej PSBS 
powołano Wicemarszałka Marię Kurowską, natomiast na przewodniczącego Rady 

                                                      
11https://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-
PODKARPACKIE-2020.pdf  
12 M.in. w związku z tzw. zasadą n+3 (art. 86 i 136 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L.2013.347.320 ze zm.) oraz zasadą zachowania 
trwałości projektów – art. 71 tego rozporządzenia.  
13 Dalej DRR. 
14 Dalej: Oddział.  
15 Data dokonania ustaleń w toku kontroli.  
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Programowej PSRB powołano Członka Zarządu, początkowo Lucjana Kuźniara, 
a następnie od lutego 2018 r. Piotra Pilcha. 

(dowód:  akta kontroli str. 6-26) 
Zgodnie z zapisami PSBS/PSRB oraz § 4 regulaminu Rad Programowych do ich 
zadań należy: opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji PSBS/PSRB; 
opiniowanie przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego propozycji 
zmian w programie lub zgłaszanie Zarządowi własnych projektów takich zmian; 
realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd. Załącznikiem do uchwały 
powołującej Radę Programową był regulamin. Zgodnie z § 3 pkt 1 regulaminu jej 
posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 

(dowód:  akta kontroli str. 40-41,120-121) 
W okresie objętym kontrolą posiedzenie Rady Programowej PSBS odbyło się 
dwukrotnie: w grudniu 2016 r. oraz marcu 2017 r. Pierwsze posiedzenie Rady 
Programowej PSBS odbyło się w ciągu miesiąca od daty jej powołania. 

(dowód:  akta kontroli str. 27-32, 33-38) 
Na posiedzeniu Rady Programowej PSBS w dniu 7 grudnia 2016 r. ustalono, że 
DRR opracuje i przekaże jednostkom samorządu terytorialnego wzór formularza do 
przekazywania przez te jednostki danych do sprawozdań z PSBS. Ustalono także  
że Przewodnicząca przekaże Marszałkowi Województwa uwagi zgłaszane podczas 
posiedzenia Rady Programowej przez jej członków. 
Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r. Rada Programowa zaopiniowała 
pozytywnie Sprawozdanie z realizacji PSBS w 2016 r. Ustalono ponadto, że 
Przewodnicząca podniesie podczas posiedzenia Zarządu kwestię zorganizowania 
wspólnych obrad rad programowych PSBS oraz PSRB. Od dnia 23 marca 2017 r. 
nie odbyło się posiedzenie Rady Programowej PSBS, w związku z tym nie 
rozpatrywała ona wniosków zgłoszonych przez członków podczas ostatniego 
posiedzenia. 

(dowód:  akta kontroli str. 27-32, 1118) 
W okresie objętym kontrolą posiedzenie Rady Programowej PSRB odbyło się 
dwukrotnie: w grudniu 2016 r. oraz kwietniu 2017 r. Pierwsze posiedzenie Rady 
Programowej PSRB odbyło się w ciągu miesiąca od daty jej powołania. Na 
posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. Rada Programowa zaopiniowała pozytywnie 
Sprawozdanie roczne z realizacji PSRB w 2016 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 103-112, 113-118, 171) 
Odnosząc się do prac Rad Programowych Marszałek wyjaśnił m.in, że w związku 
z brakiem wniosków członków Rady Programowej o zwołanie posiedzeń, nie został 
wyznaczony kolejny termin (gdyż w chwili obecnej trwają jeszcze prace nad 
weryfikacją otrzymanych formularzy oraz opracowaniem sprawozdań z realizacji 
PSBS/PSRB za 2017 r.) a postulat dotyczący zorganizowania wspólnych obrad Rad 
Programowych PSBS oraz PSRB był rozważany na poziomie departamentów 
Urzędu, uznano jednak, że ze względu na brak formalnej formuły będzie on trudny 
do realizacji, ponieważ każda Rada Programowa działa w sposób niezależny. 
Marszałek dodał, że Oddział:  pełniący funkcję sekretariatu koordynującego pracę 
Rady Programowej PSRB przeprowadzał monitoring programu w kolejnych 
okresach sprawozdawczych oraz utrzymywał kontakt z jej członkami zapewniając 
przepływ informacji. Zatem pomimo braku formalnych spotkań Rady Programowej 
kontakty pomiędzy jej członkami, a także pomiędzy instytucjami zaangażowanymi 
w realizację Programu były częste i realizowały zasadę partnerstwa. 

(dowód:  akta kontroli str. 1110-1118) 
W roku 2018 (do dnia 15 maja) Rady Programowe PSBS/PSRB nie odbyły 
posiedzeń. Marszałek wyjaśnił, że pracownicy Oddziału pozostawali w kontakcie 
z niektórymi członkami Rad Programowych. Inicjowane przez ww. pracowników 
kontakty, z uwagi na trudności wynikające z przyjętej dla ww. Programów konstrukcji 
monitorowania, w szczególności miały na celu sprawdzenie poprawności 
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dotychczas przekazanych do Urzędu danych, a także pozyskanie nowych informacji 
niezbędnych do monitorowania PSRB i PSBS. 

(dowód:  akta kontroli str. 1072-1074) 
Według stanu na dzień 12 czerwca 2018 r. trwały prace nad opracowaniem 
sprawozdań z realizacji PSBS/PSRB dotyczących roku 2017 – opracowane zostały 
wstępne projekty sprawozdań za I półrocze.  
Rady Programowe PSBS/PSRB nie zgłaszały Zarządowi własnych projektów zmian 
programowych, a Zarząd nie zlecał Radom Programowym realizacji żadnych zadań. 

(dowód:  akta kontroli str. 1115-1120, 1529-1541,1574-1624) 
W związku z realizacją Programów nie powołano zespołów zadaniowych, o których 
mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu16. Według wyjaśnień 
Marszałka Województwa, PSBS i PSRB nie wprowadzają wymogu ich powołania.   

(dowód:  akta kontroli str.42-102,122-171,201-205, 1226-1228, 1529-1541) 
1.3. Uchwałą z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zarząd powierzył Prezesowi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie17 funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. przygotowania zintegrowanego 
przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej gospodarki wodno – ściekowej oraz 
systemu składowania odpadów, stanowiącego priorytetowe przedsięwzięcie 
w ramach PSBS18. Zarząd nie powołał innych Pełnomocników ds. Przedsięwzięć 
Priorytetowych w ramach realizacji PSBS/PSRB. Marszałek wyjaśnił, że treść obu 
Programów przewiduje wyłącznie fakultatywną możliwość powołania takich 
pełnomocników.  
Według założeń Programów, Zarząd Województwa w razie potrzeby powołuje 
Pełnomocników ds. realizacji (wdrażania) przedsięwzięć priorytetowych Programu19.  

(dowód:  akta kontroli str.172, 201-205,772-842,854-925) 
Pełnomocnik w maju 2015 r. wniósł o zawarcie umowy, która umożliwi 
organizacyjne przygotowanie zintegrowanego przedsięwzięcia w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej realizowanego w ramach PSBS. W dniu 20 maja 
2015 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a WFOŚiGW zawarto umowę, 
której przedmiotem było sporządzenie przez WFOŚiGW do dnia 30 czerwca 2015 r. 
szczegółowej informacji pisemnej obejmującej plany inwestycyjne jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w ramach 
realizacji PSBS. 
W § 3 tej umowy strony postanowiły, że Fundusz posiadający doświadczenie we 
wdrażaniu projektów w ramach POIiŚ20 wesprze JST objęte Programem 
Strategicznym „Błękitny San” poprzez działania informacyjne i doradcze oraz pomoc 
w przygotowaniu przedsięwzięć służących realizacji Programu Strategicznego 
„Błękitny San”. Sposób i zakres współpracy ustalony zostanie odrębną umową.  
W dniu 9 lipca 2015 r. Pełnomocnik przekazał informację o planach inwestycyjnych 
JST w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgłoszone w ramach PSBS. 

(dowód:  akta kontroli str. 174-175, 182-200) 
Kwestia systemu składowania odpadów będąca zakresem przedsięwzięcia 
priorytetowego nie została ujęta w przedmiotowej umowie. 

(dowód:  akta kontroli str. 174-181) 
Marszałek wyjaśnił, że realizacja zadań Pełnomocnika wymaga horyzontalnego 
podejścia oraz reagowania na pojawiające się możliwości finansowe ze środków 
krajowych i unijnych […] taką sposobność stwarzały m.in. obowiązujące zapisy 
POIiŚ oraz RPO WP przewidujące realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno 

                                                      
16 http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/regulaminy-i-organizacja/regulamin-organizacyjny  
17 Dalej: WFOŚiGW.  
18 W dalszej treści Pełnomocnik. 
19 Również regulamin organizacyjny (§ 15 ust. 2) przewiduje, że Zarząd może powołać w strukturze Urzędu 
swoich pełnomocników do realizacji określonych zadań, istotnych z punktu widzenia celów strategicznych 
Urzędu, na podstawie odrębnych uchwał określających odpowiedzialność i uprawnienia. 
20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
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– ściekowej w aglomeracjach od 2-10 tys. RLM21 oraz powyżej 10 tys. RLM oraz, że 
funkcjonujące na terenie gmin objętych PSBS składowiska odpadów spełniają 
wymagania prawne i posiadają wystarczającą pojemność. 

(dowód:  akta kontroli str. 768-770) 
1.4. Podkarpackie Forum Terytorialne22 powołane zostało uchwałą Zarządu z dnia 
22 października 2013 r. Do zadań PFT należało: kształtowanie przestrzeni dla 
wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi 
i niepublicznymi zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju w regionie; 
zapewnienie przepływu wiedzy i warunków do dyskusji strategicznej z zakresu 
programowania i realizacji polityki regionalnej w województwie podkarpackim; 
organizowanie i inicjowanie debat wraz z moderowaniem strategicznej dyskusji na 
temat ww. kierunków i form rozwoju regionalnego; akceptowanie oraz kierowanie 
rekomendacji z zakresu rozwoju regionalnego zaproponowanych przez Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne23 do właściwych adresatów; ocena raportów, wniosków 
i rekomendacji nt. kierunków rozwoju województwa i usprawnienia procesu 
zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji przygotowanych przez ROT; 
opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki regionalnej i innych 
polityk o oddziaływaniu terytorialnym przygotowanych na poziomie unijnym, 
krajowym i regionalnym; rekomendowanie wykonania dodatkowych analiz 
niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki oraz w innych strategicznych 
obszarach; doradzanie Zarządowi w najważniejszych obszarach strategicznego 
rozwoju regionu; współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym, pozostałymi 
Regionalnymi Forami Terytorialnymi, jak również z ROT. 

(dowód:  akta kontroli str. 218-223) 
W latach 2015 – 2018 odbyły się 4 posiedzenia PFT24. W latach 2015 – 2018 (do 
dnia 18 kwietnia) PFT nie angażowało się bezpośrednio w realizację wojewódzkich 
Programów Strategicznych.  

(dowód:  akta kontroli str. 207-231) 
Marszałek odnosząc się do przyczyn braku aktywności PFT w realizacji Programów 
wyjaśnił, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem, gdyż rola PFT w ich ramach: ma 
wyłącznie charakter dodatkowy tj. włączający interesariuszy z terenów gmin 
objętych PSRB i PSBS w dyskurs nt. kierunków rozwoju społeczno–gospodarczego 
regionu bowiem zakres tematyczny oraz koncepcja PFT ma znacznie większy 
wymiar i obejmuje obszar całego województwa. 

(dowód:  akta kontroli str. 423-426) 
1.5. Województwo prowadziło działalność w oparciu o szereg dokumentów, 
o charakterze strategicznym, których przedmiotem są zagadnienia powiązane 
z priorytetami i działaniami PSBS/PSRB.  
Do dokumentów takich należały m.in. 
− Strategia Województwa25; 
                                                      
21 Równoważna Liczba Mieszkańców. 
22 W dalszej treści PFT. 
23 W dalszej treści ROT. 
24 1)W dniu 6 lipca 2015 r. – obrady dotyczyły specjalizacji regionu w kontekście europejskiej polityki spójności 
oraz prezentacji wyników badania wpływu procesów demograficznych na sytuację społeczno – gospodarczą 
w regionie; 2) w dniu 24 listopada 206 r. – obrady dotyczyły Znaczenia miast dla rozwoju województwa 
podkarpackiego. Zorganizowano dwa moderowane panele dyskusyjne, które koncentrowały się na 
możliwościach i problemach miast województwa podkarpackiego; 3) w dniu 28 września 2017 r. odbyła się 
konferencja pt. Plan inwestycyjny dla Europy – Plan Junckera w procesie zrównoważonego rozwoju. Podczas 
konferencji omówiona została rola oraz aktualne możliwości instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu 
potrzeb przedsiębiorstw i ożywieniu gospodarczym województwa podkarpackiego, a także dotychczasowe 
doświadczenia województwa związane z wykorzystaniem instrumentów finansowych; 4) w dniu 19 marca 
2018 r. odbyła się konferencja pt. Rzeszów- miasto czy metropolia? podczas której odbyła się dyskusja 
o rozwoju funkcji metropolitalnych Rzeszowa, doświadczeniach ze współpracy gmin tworzących jego obszar 
funkcjonalny oraz planach w zakresie integracji planowania przestrzennego. 
25https://podkarpackie.pl/indeks.php/strategia/2634-sejmik-wojewodztwa-podkarpackiego-przyjal-strategie-
rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2020-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko 



 

8 

− Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP26; 
− Studium wykonalności projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej27; 
− rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.28 oraz 

z dnia 4 września 2015 r.29 
− Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2014 

r.30; 
− Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego31; 

− Projekt „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 
– Perspektywa 2030 (PZPWP)32 

(dowód:  akta kontroli str. 1221-1225) 
1.6. W PSBS oraz PSRB w pkt VII System monitoringu i ewaluacji zapisano, że 
efektami prowadzonego monitoringu i ewaluacji będą prezentowane w raportach 
m.in.: sprawozdania z wykonania Planów Rocznych PSBS/PSRB. W Programach 
strategicznych nie zawarto natomiast żadnych wskazówek, co do trybu przyjęcia 
takich planów, ich zakresu, treści, itp. Pkt VII był jedynym miejscem, w którym 
Programy odwoływały się do Planów Rocznych33. W Urzędzie nie opracowywano 
rocznych planów realizacji PSBS oraz PSRB. Wobec tego, działalności operacyjnej 
(rocznej) Urzędu odnośnie Programów nie planowano w sposób sformalizowany.  
Marszałek wskazał, że formuła rocznych planów realizacji PSBS/PSRB była 
przedmiotem rozważań na etapie opracowywania programów, ale w ich 
ostatecznych wersjach zrezygnowano ze wskazywania jej, jako instrumentu 
systemu realizacji. 

(dowód:  akta kontroli str.201-205) 
1.7. W latach 2015 – 2018 (do dnia 24 kwietnia) zagadnienia PSBS/PSRB były 
dwukrotnie poruszane podczas posiedzeń Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku 
Województwa. Na posiedzeniu tej komisji w dniu 21 kwietnia 2015 r. przedstawiono 
założenia, harmonogram oraz finansowanie PSBS. Na posiedzeniu tym nie 
odniesiono się do PSRB. 
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego wspólnie z członkami Komisji 
Gospodarki i Infrastruktury (w dalszej treści Komisja Wspólna) w dniu 23-24 maja 
2017 r. Wicedyrektor DRR przedstawił informację na temat realizacji PSBS/PSRB, 
stwierdzając m.in. że Zarząd: powinien kontynuować swoje działania w celu 
pozyskania nowych zachęt do angażowania się w realizację programów dla 
jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programach oraz innych 
grup interesariuszy. Komisja Wspólna przyjęła stanowisko w sprawie rozwoju 

                                                      
26 https://rpo.podkarpackie.pl 
27 https://www.podkarpackie.pl/index.php/si/projekty-w-realizacji/projekt-psip 
28 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 oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1182 
ze zm.). 
29 W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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. 1414 ze zm.). 
30https://podkarpackie.pl/index.php/rozwój-regionalny/kontrakt-terytorialny/5194-kontrakt-terytorialny-
podstawowe-dokumenty  
31https://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/programy-
wspolpracy/3781-program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-organizacjami-
pozarzadowymi-i innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2018 
32https://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu/3923-posiedzenie-nr-401-zarzadu-wojewodztwa-
podkarpackiego-w-dniu-27-lutego-2018-r  
33 W PSBS odwołanie to dotyczyło PSRB, co wskazuje na pomyłkę autora Programów.  
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Bieszczadów i obszarów przygranicznych na terenach powiatów leskiego 
i bieszczadzkiego. Ustaliła, że wymaga to pilnego podjęcia licznych działań 
Samorządu Województwa we współpracy z gminami i powiatami oraz administracją 
państwową na rzecz:  
1) infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej; 2) projektowania i tworzenia 
szlaków rowerowych spacerowych w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych, Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się turystyką i bezpieczeństwem; 3) poszerzenia 
zakresu przejścia granicznego w Krościenku oraz tworzenia nowych przejść 
granicznych; 4) oznakowania licznych zabytków i atrakcji turystycznych oraz 
wykonania niezbędnych parkingów, zatok dla bezpiecznego zatrzymania pojazdów; 
5) promocji Bieszczadów na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 
6) umożliwienia szerszego uczestnictwa powiatów bieszczadzkiego i leskiego 
w programach wojewódzkich w ramach RPO WP 2014-2020 oraz rozwoju obszarów 
wiejskich poprzez wprowadzenie w programach operacyjnych specjalnych kryteriów 
wyboru projektów, a także promocję projektów zintegrowanych ułatwiających 
montaż finansowy i prowadzących do efektów strategicznych. Komisja Wspólna 
uznała, że działania na rzecz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagają korekty 
dokumentów planistycznych administracji rządowej oraz renegocjacji Kontraktu 
Terytorialnego przez samorząd województwa podkarpackiego. Komisja Wspólna 
stwierdziła także, iż Województwo Podkarpackie przygotowało programy 
strategiczne Bieszczad i Błękitny San, ale sfinansowanie ich realizacji wymaga 
silniejszego niż dotychczas wsparcia w zakresie punktacji i kryteriów w ramach 
RPO, a także lobbowania w administracji rządowej, – aby w programach krajowych 
Bieszczady były traktowane, jako obszary wymagające szczególnej interwencji. 
Stanowisko Komisji Wspólnej przekazane zostało do wiadomości Marszałka przez 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa w dniu 9 czerwca 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str.299-309, 310-345, 927-930) 
W odpowiedzi Marszałek przekazał w dniu 12 lipca 2017 r. Przewodniczącej Komisji 
Wspólnej informacje przygotowane przez departamenty Urzędu w odniesieniu do 
realizowanych zadań. Z informacji tych wynikało między innymi, że: 
− planowane jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnego serwisu internetowego 

województwa podkarpackiego adresowanego do turystów. Znajdzie się w nim 
kompleksowa informacja o Bieszczadach, która z pewnością stanie się 
efektywnym narzędziem promocji tego regionu (Departament Promocji 
i Współpracy Gospodarczej); 

− jedną z inicjatyw mających na celu ułatwienie w pozyskaniu środków dostępnych 
w ramach PROW 2014-2020 dla omawianych obszarów było przedstawienie 
Zarządowi propozycji kryteriów regionalnych dotyczących oceny punktowej 
wniosków o przyznanie pomocy składanych na operacje typu: „Gospodarka 
wodno – ściekowa objętego PROW na lata 2014- 2020” (Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich); 

− w wybranych procedurach konkursowych związanych z realizacją RPO WP 
przewidziane zostały preferencje punktowe dla projektów zgłaszanych przez 
podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego, którym dedykowano 
PSBS/PSRB (DRR); 

− obszary gmin i powiatów należących do Bieszczadów są preferowane w ramach 
RPO WP. Wsparcie inwestycji planowanych przez beneficjentów 
z wyszczególnionych obszarów możliwe jest po spełnieniu określonych kryteriów 
wyboru projektów, właściwych dla poszczególnych osi priorytetowych RPO WP 
i związanych ze specyfiką obszaru tematycznego, w którym są realizowane 
(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym). 

(dowód:  akta kontroli str. 927-952) 
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W latach 2015 – 2018 (do dnia 24 kwietnia) zagadnienia PSBS/PSRB były 
czterokrotnie poruszane w toku sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
W trakcie sesji Sejmiku w dniu 27 kwietnia 2015 r. jedynym odniesieniem do 
PSBS/PSRB było pytanie radnej Teresy Kubas – Hul dotyczące tego, w jaki sposób 
zapisy PSBS/PSRB będą się przekładały na projekty, które będą realizowane 
w ramach RPO. Według  odpowiedzi Marszałka: PSBS/PSRB mają dwa wspólne 
priorytety związane z ochroną środowiska i zabezpieczeniem środowiskowym, jeżeli 
chodzi o odpady i ścieki – w tym obszarze one się łączą i dla przykładu część tych 
inwestycji może być albo z PROW-u albo z RPO lub też z POIiŚ-u. 
W trakcie sesji Sejmiku w dniu 31 sierpnia 2015 r. radny Dariusz Sobieraj odnosząc 
się do PSRB stwierdził, że program ten bez dróg dojazdowych upadnie. Kwestia ta 
jest niezwykle istotna z punktu widzenia gospodarki leśnej, bowiem drogi nie są 
dostosowane do wywozu drewna, a gospodarka ta jest ważnym punktem 
gospodarki narodowej. Kwestie dotyczące PSBS/PSRB w toku dalszej dyskusji nie 
były podnoszone przez żadnego z radnych. 
W trakcie sesji Sejmiku w dniu 7 czerwca 2017 r. jednym z punktów obrad była 
debata pod nazwą Zrównoważony rozwój Bieszczad – stan realizacji Programów: 
„Błękitny San” i „Strategiczny rozwój Bieszczad”34. 

(dowód:  akta kontroli str. 346-389,390-412, 494-667) 
Realizacja PSRB w odniesieniu do Soliny była przedmiotem zapytania złożonego 
przez radną Lidię Błądek w trakcie sesji Sejmiku w dniu 26 czerwca 2017 r. 
Zapytanie dotyczyło między innymi zagospodarowania nabrzeży wokół Soliny. 
Odpowiedzi na zapytanie radnej udzielił Wicemarszałek Województwa wskazując 
działania inicjujące poprawę zagospodarowania brzegów Jeziora Solińskiego jak 
również mających zapewnić dodatkowe ułatwienia dla Beneficjentów PSRB. Jako 
działania województwa w tym zakresie Wicemarszałek wskazał identyfikację zadań 
do Kontraktu Terytorialnego; zabiegi o zmianę kryteriów w programach krajowych 
i RPO WP; współpracę z WFOŚiGW na rzecz wypracowania finansowych 
instrumentów realizacji Programu, Powołanie Rady Programowej PSRB oraz 
działania wynikające z zakresu zadań samorządu województwa, które w ramach 
środków budżetowych skierowane zostały na ten obszar. 

(dowód:  akta kontroli str. 416-421) 
Zagadnienia związane z PSRB zostały również poruszone jeszcze przed jego 
uchwaleniem we wnioskach złożonych przez Klub Radnych PSL na V sesji Sejmiku 
w dniu 23 lutego 2015 r. przekazanych następnie Marszałkowi. Jeden z wniosków 
dotyczył niezbędnego zdaniem radnych przedstawienia gminom bieszczadzkim form 
pomocy w realizacji budowy kanalizacji, zabezpieczenia czystości zbiornika Solina 
i możliwości inwestowania na terenach Natura 2000 w ramach opracowanego 
w poprzedniej kadencji programu rozwoju Bieszczadów. W odpowiedzi Marszałek 
poinformował m.in., że obecne zapisy PSRB nie przewidują formy przedstawienia 
gminom bieszczadzkim zakresu pomocy w realizacji budowy kanalizacji, 
zabezpieczenia czystości zbiornika Solina i inwestowania na terenach Natura 2000. 

(dowód:  akta kontroli str. 954-969) 
1.8. Na terenie objętym PSBS/PSRB w ramach osi II RPO WP realizowano 16 
projektów35. Łączna wartość projektów wynosiła 213 428 256,38 zł, a wartość 

                                                      
34 W ramach tej debaty : 
1) Wicedyrektor DRR dokonał prezentacji na temat stanu realizacji PSBS/PSRB; 
2) Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonał prezentacji na temat możliwości wsparcia 
Bieszczad w ramach programów krajowych; 
3) Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dokonał prezentacji na temat wykorzystania 
turystycznego i promocji marki Bieszczady; 
4) Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego dokonał prezentacji na temat 
zagospodarowania części zbiornika solińskiego; 
5) Marszałek Województwa dokonał prezentacji na temat zrównoważonego rozwoju Województwa 
Podkarpackiego – Dolina Sanu. 
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dofinansowania wynosiła 181 831 449,69 zł, czyli 85,19%. Preferencje punktowe 
(5 pkt) nie miały wpływu na wybór tych projektów do dofinansowania.  
W ramach 9 projektów realizowanych na terenie PSRB w osi IV RPO WP było 8 
beneficjentów36. Łączna wartość projektów wynosiła 58 232 676,84 zł, a wartość 
dofinansowania wynosiła 37 857 786,66 zł, czyli 65,01%. Łączna wartość 46 
projektów realizowanych na terenie PSBS w tej osi37 wynosiła 309 289 820,32 zł, 
a wartość dofinansowania 198 954 333,08 zł, czyli 65,01%. 8 z ww. projektów 
realizowanych było zarówno na terenie PSBS jak  i PSRB. Bez punktów w ramach  
preferencji terytorialnych dofinansowania nie uzyskałyby dwa projekty38. 

(dowód:  akta kontroli str. 1309-1315,1872-1888) 
Punktację za preferencje terytorialne projektów z listy rezerwowej w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka 
ściekowa otrzymało 9 wnioskodawców: Gmina Leżajsk; Zakład Gospodarki 
Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.; Gmina Solina; Leskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.; Gmina i Miasto Ulanów; Gmina Radomyśl nad Sanem; 
Gmina Dydnia; Gmina Żurawica; Gmina Miejska Dynów. 

(dowód:  akta kontroli str. 1316-1317) 
Punktację za preferencje terytorialne projektów z listy rezerwowej w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
działania 4.4. Kultura otrzymało 7 wnioskodawców: Gmina Lesko; Gmina Nowa 
Sarzyna; Gmina Kuryłówka; Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie; Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku; Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Uhercach Mineralnych; Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. 

(dowód:  akta kontroli str. 1318-1319) 
Projekty otrzymały dodatkowe preferencje punktowe. 
Marszałek wyjaśnił, że w ramach RPO WP nie występują inne formy wsparcia dla 
projektów realizowanych na obszarze objętym Programami Strategicznymi niż 
preferencje punktowe. 

(dowód:  akta kontroli str. 1307-1308) 
Odnośnie projektów realizowanych na terenie PSBS/PSRB w działaniu 2.1 
zakończono 5 z 16 projektów. Wykazano wskaźniki produktu39, natomiast wskaźniki 
rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte.  Dotyczyło to projektów realizowanych 
przez następujących wnioskodawców: Gmina Cieszanów; Gmina Sanok; Miasto 
                                                                                                                                       
35 Wnioskodawcy: Gmina Cieszanów; Gmina Sanok; Miasto Radymno; Gmina Wiązownica; Województwo 
Podkarpackie; Gmina Stalowa Wola; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu; Gmina 
Przemyśl (umowa rozwiązana); Gmina Trzebownisko; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna 
im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Gmina Miejskiej Jarosław; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka 
w Sanoku. 
36 Gmina Bircza; Gmina Solina; Gmina Zagórz, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
(Gmina Komańcza), Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu; Ustrzycki Dom Kultury; 
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. (Gmina Zagórz); Gmina Olszanica. 
37 Których beneficjentami byli: Nadleśnictwo Leżajsk; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; Gmina i 
Miasto Nisko; Miasto Radymno; Gmina Krzeszów; Gmina Gorzyce; Gmina Sieniawa; Gmina Nozdrzec; Gminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Gmina Komańcza); Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. 
(Gmina Zagórz); Gmina Olszanica; Gmina Jeżowe; Przedsiębiorstwo Komunalne Radymno Sp. z o.o.; Gmina 
Stubno; Miasto Radymno, Gmina Solina; Gmina Laszki; Gmina Medyka; Gmina Miejska Dynów; Gmina 
Żurawica; Gmina Zaleszany; Gmina Dydnia; Gmina Gorzyce; Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem; Gmina i 
Miasto Ulanów; Gmina Jarosław, Parafia Prawosławna Św. Archanioła Michała w Zagórzu; Gmina Żurawica; 
Gmina Sieniawa; Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach; Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła 
w Medyce; Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej; Klasztor Św. 
Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu; Muzeum Regionalne w 
Stalowej Woli; Parafia Rzymskokatolicka w Kurzynie Średniej; Gmina Miejska Jarosław; Gmina Stalowa Wola; 
Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – stowarzyszenie katolickie; Ustrzycki Dom Kultury; 
Gmina Zagórz; Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. 
38 Ustrzyckiego Domu Kultury i Gminy Żurawica.  
39 Od 6 do 16, w zależności od projektu.  
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Radymno; Gmina Wiązownica, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno 
Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Wszystkie te projekty 
realizowane były w ramach PSBS. 

(dowód: akta kontroli str. 1876-1878) 
Odnośnie projektów realizowanych na terenie objętym PSBS w osi IV zakończono 3 
z 46 projektów, osiągając w nich zakładane efekty. Dotyczyło to projektów 
realizowanych przez następujących beneficjentów: Gmina Stubno (Budowa 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami 
w miejscowości Kalników – etap II); Gmina Medyka (Budowa kanalizacji 
uzupełniającej w Gminie Medyka); Gmina Solina (Rozwój gospodarki ściekowej w 
Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji 
ściekowej w aglomeracji Solina). 

(dowód: akta kontroli str. 1881-1884) 
Odnośnie projektów realizowanych na terenie objętym PSRB w osi IV zakończono 1 
z 9 projektów. Beneficjentem zakończonego projektu była Gmina Solina40. 

(dowód: akta kontroli str. 1885)  
Według wyjaśnień Marszałka Województwa: dla projektów zakończonych zakładane 
wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Dla pozostałych projektów znajdujących się 
w fazie realizacji nie osiągnięto jeszcze żadnych wskaźników. Odnośnie wskaźników 
rezultatu należy zauważyć, iż są one monitorowane po raz pierwszy dopiero w rok 
po zakończeniu projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 1873-1875) 

1.9. 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 8 punktów ze względu na przyjęte 
preferencje wynikające z realizacji projektów na terenach objętych PSBS41. 
W przypadku nieprzyznania takich preferencji, 8 wnioskodawców nie uzyskałoby 
dofinansowania. Z 27 projektów w 23 przypadkach podpisano umowy42. Projekty do 
czasu kontroli były w trakcie realizacji.  

(dowód:  akta kontroli str. 1300-1306,1872-1875,1886-1888) 
Marszałek wyjaśnił, że na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
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” PROW 2014- 2020, beneficjenci realizujący 
projekty na obszarze gmin objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad 
na podstawie kryterium regionalnego będą mogli uzyskać 4 pkt, w przypadku, gdy 
zostanie ogłoszony drugi nabór na ten typ operacji. Na dzień dzisiejszy brak jest 
środków na uruchomienie naboru. 

(dowód:  akta kontroli str. 1300-1301) 

                                                      
40 Projekt pn. Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 
kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina. Efektami projektu były: Liczba rozbudowanych oczyszczali ścieków 
komunalnych -1, oraz Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej -18, 04 km.  
41 Według § 11 ust. 5 pkt 9 lit. c) rozporządzania przywołanego w przypisie 28 - 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] - 8 punktów.  
42 Beneficjentami byli: Gmina Solina; Gmina Radomyśl nad Sanem; Gmina Cisna; Gmina Jarosław; Gmina 
Wiązownica; Gmina Sieniawa; Gmina Przemyśl; Gmina Dubiecko; Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy; Gmina Nowa Sarzyna; Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna; 
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; Gmina i 
Miasto Nisko; Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy; Gmina Sanok; Gmina Gorzyce; Gmina 
Zagórz; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; Gmina Ustrzyki Dolne; Gmina Jeżowe; 
Gmina i Miasto Ulanów; Gmina Leżajsk. 
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1.10. Przykładem zadań wykazywanych przez Województwo, jako wpisujących się 
w realizację PSBS/PSRB poprzez „inne dostępne na poziomie województwa źródła 
finansowania” było finansowanie z wykorzystaniem środków pochodzących 
z Programu Współpracy Transgranicznej oraz budżetu województwa. 
W roku 2015 środki w wysokości 34 680 zł zostały wykorzystane, jako wsparcie 
finansowe udzielone na: warsztaty mające na celu aktywizację branży turystycznej 
w Orelcu oraz objazd studyjny po Szlaku I Wojny Światowej. 
W roku 2016 środki w wysokości 107 247 zł zostały wykorzystane, jako wsparcie 
finansowe udzielone na: 1) objazd studyjny dziennikarzy z Wielkiej Brytanii; 2) 
Wojewódzkie Obchody dnia Turystyki w Krasiczynie; 3) Odnowienie znakowania 
szlaku niebieskiego „granicznego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 
4)  Modernizacja tras pieszych po ekomuzeum w Krainie Bobrów i otoczeniu Jeziora 
Myczkowieckiego; 5) Modernizacja i podniesienie atrakcyjności Przemyskich 
Szlaków Spacerowych – rekreacja i odkrywanie; − „Bieszczady odnalezione” 
rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, 
Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu informacji Turystycznej 
w Wetlinie sposobem na podniesienie, jakości obsługi ruchu turystycznego oraz 
rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich; 8) Podniesienie 
atrakcyjności nieoznakowanej ścieżki turystycznej - questu „Na skrzydłach historii”; 
− Odnowienie szlaku ikon. 
W roku 2017 środki w wysokości 526 434,62 zł zostały wykorzystane, jako wsparcie 
finansowe udzielone na: 1) Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki 
w Dubiecku; 2) „Ekomuzeum w Krainie Błękitnego Sanu” 3) Organizacja objazdu 
studyjnego dla dziennikarzy po województwie podkarpackim; 4) Organizacja 
objazdu studyjnego Szlakiem Green Velo; 5) Organizacja konferencji „Miejsca kultu 
Maryjnego na pograniczu polsko – słowackim” w Krasiczynie; 6) Organizacja 
warsztatów pisania ikon karpackich w Sanoku; 7) Organizacja wernisażu ikon 
podczas imprezy „Karpaty zaklęte w drewnie” w Sanoku; 8) Objazd studyjny dla 
touroperatorów po Szlaku Maryjnym; 9) Konferencja na temat przebiegu granicy 
między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi (Gmina Olszanica); 
10) Rajd wzdłuż granicy między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi 
(Gmina Komańcza); 11) Wykonanie turystycznych znaków drogowych na moście 
w Perłukach (Gmina Komańcza); 12) Wykonanie plenerowego tła fotograficznego 
w formie drewnianej tablicy z oknem w Perłukach, Wykonanie plansz na tło 
fotograficzne w Perłukach (Gmina Komańcza); 13) Wykonanie wirtualnego spaceru 
szlakiem obiektów UNESCO promującego obiekty; 14) Organizacja wydarzenia 
„Redyk Karpacki – Na pasterskim szlaku” w Ustrzykach Górnych; 15) Organizacja 
I Festiwalu Filmów Karpackich w Majdanie k. Cisnej; 16) Organizacja warsztatów 
rękodzielniczych w Chmielu. 
W roku 2018 środki w wysokości 12 000 zł zostały wykorzystane, jako wsparcie 
finansowe udzielone na organizację warsztatów rękodzielniczych w Dwerniku. 

(dowód: akta kontroli str.1247-1252) 
Innym przykładem zadań wykazywanych przez Województwo, jako wpisujących się 
w realizację PSBS/PSRB poprzez inne dostępne na poziomie województwa źródła 
finansowania było podejmowanie przez Zarząd uchwał dotyczących przyjęcia planu 
odnowy dróg wojewódzkich w 2018 r., uchwał dotyczących przyjęcia planu 
przebudowy dróg wojewódzkich w 2018 r., uchwał w sprawie przyjęcia planu 
realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 r., uchwał 
w sprawie przyjęcia planu realizacji budowy chodników w ciągach dróg 
wojewódzkich w 2018 r. Zgodnie z planami stanowiącymi załączniki do uchwał 
Zarządu zadania miały być finansowane z budżetu Województwa i Gmin na 
obszarze, których planowane były inwestycje. 

(dowód: akta kontroli str.1253-1260) 
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1.11. W ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym pierwotnie zgłoszono do niego 
trzy projekty/przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla województwa 
podkarpackiego dotyczące gospodarki wodno – ściekowej: 
− gospodarka wodno – ściekowa w Dolinie „Błękitnego Sanu” – projekt złożony 

przez Porozumienie gmin „Błękitnego Sanu”; 
− ochrona zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego przed eutrofizacją poprzez 

racjonalną gospodarkę wodno – ściekową na terenie gmin Ustrzyki Dolne, Solina 
i Czarna graniczących z Jeziorem Solińskim – projekt złożony przez gminy 
Ustrzyki Dolne, Solina i Czarna; 

− gospodarka wodno – ściekowa zlewni górnego biegu San i zbiornika Solińskiego 
– projekt złożony przez Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 

W toku prac nad listą przedsięwzięć do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym, biorąc 
pod uwagę zakres rzeczowy oraz lokalizację przestrzenną trzy projekty zostały 
połączone w jedno przedsięwzięcie wpisane na listę przedsięwzięć warunkowych 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego pn. Kompleksowa 
regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa 
podkarpackiego w szczególności projekty realizujące PSBS. 
Prace nad przygotowaniem projektów zintegrowanych prowadzone były w trakcie 
prac nad stanowiskiem negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego, w którym Zarząd wskazał najistotniejsze dla regionu 
projekty/przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 1075-1090, 1321-1323) 
1.12. Zarząd udzielał wsparcia innym podmiotom w zakresie realizacji PSBS/PSRB 
przykładem, czego w szczególności było podjęcie w 2016 i 2017 uchwał w sprawie 
rozstrzygnięcia Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie 
przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. 
Innym przykładem udzielanego przez Zarząd wsparcia była umowa zawarta w dniu 
21 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Solina. Zgodnie 
z umową Województwo udzieliło ze swojego budżetu pomocy finansowej 
w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego 
zagospodarowania szlaku turystycznego na Korbanię. 

(dowód: akta kontroli str. 1093-1109) 
Marszałek w wyjaśnieniach podniósł, że w ramach PSBS/PSRB zacieśnianiu 
współpracy służy także funkcja tzw. koordynatorów odcinkowych czyli gmin, które 
zobowiązały się pełnić funkcję pośredników pomiędzy UMWP a sąsiednimi 
względem siebie JST, będącymi interesariuszami Programu. Model pośredniej 
reprezentacji JST, oparty o otrzymaną przez koordynatorów odcinkowych 
legitymację i formułowania wniosków w imieniu wspólnym, znalazł swoje 
zastosowanie także w procesie monitoringu Programów. Marszałek dodał, że 
przejawem wsparcia współpracy podmiotów włączonych w realizację PSBS/PSRB 
jest także PFT, którego formuła przewiduje udział w posiedzeniach przedstawicieli 
JST objętych programami (w charakterze członków niniejszego gremium tj. 
z prawem do głosowania). Stanowi to wyraz włączenia JST objętych Programami 
w dyskurs nt. kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego województwa 
podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1075-1090) 
1.13. Z treści Strategii Województwa wynika, że główną rolę w procesie jej realizacji 
odgrywa Samorząd Województwa, jednakże nie będzie ona możliwa bez 
zaangażowania lokalnych podmiotów publicznych, innych podmiotów regionalnych 
oraz podmiotów z sektora prywatnego i społecznego. Takie założenie przyjęte 
w Strategii odpowiadało zasadzie zarządzania wielopodmiotowego. 
Wicemarszałek wyjaśniła, że w proces realizacji Strategii zaangażowany jest - 
zgodnie z koncepcją zarządzania wielopodmiotowego – szeroki wachlarz aktorów 
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regionalnych. Opracowanie PSRB wynikało ze wspólnej inicjatywy samorządu 
regionalnego województwa podkarpackiego oraz Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza, natomiast geneza przygotowania PSBS sięga inicjatywy Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

(dowód: akta kontroli str.1359-1361) 

1.14. Zarząd nie podejmował uchwał bezpośrednio dotyczących realizacji 
PSBS/PSRB innych niż przyjęcie Programów i sprawozdań z ich realizacji za 2016 r. 
W latach 2015- 2018 (do dnia 8 maja) Zarząd podjął 45 uchwał, które merytorycznie 
miały związek z realizacją PSBS/PSRB. Przykładem uchwały mającej pośredni 
wpływ z realizacją PSBS/PSRB była uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w 
ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d) RPO WP wraz z 
Regulaminem konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Uchwały oraz 
załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu - Dokumenty dotyczące oceny 
merytorycznej: 
8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, 
8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 4.2 Gospodarka odpadami; 
Podejmowane były również inne działania z związane z realizacją Programów. 
Między innymi były to: pismo Marszałka Województwa do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dotyczące przekazania kryteriów regionalnych; informacja dla 
Zarządu z dnia 1 września 2017 r. dotycząca przedstawienia propozycji kryterium 
regionalnego oceny operacji 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 PROW w zakresie operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg 
lokalnych; Informacja Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego na 
temat działań: Program Strategiczny „Błękitny San”; Informacja Departamentu Dróg 
i Publicznego Transportu Zbiorowego dotycząca realizacji zadań „Błękitny San” 
i PSRB w ciągach dróg wojewódzkich w 2015 roku; Akceptacja Zarządu realizacji 
zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – 
Czarna w miejscowości Wołkowyja”; Informacja Departamentu Dróg i Publicznego 
Transportu Zbiorowego - Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad: odnowy dróg 
wojewódzkich, przebudowy dróg wojewódzkich, remonty chodników w ciągach dróg 
wojewódzkich, budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich.  

(dowód: akta kontroli str.733-767) 
W ramach działań o charakterze promocyjno – informacyjnym, w których 
uczestniczyło Województwo Podkarpackie odbyła się m.in. XII Konferencja 
Naukowo – Techniczna „Błękitny San” zorganizowana w dniach 11-12 czerwca 2015 
r. w miejscowości Bachórz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.  

 (dowód: akta kontroli str.970-1070) 
Dodatkowo Marszałek wskazał, że jako działanie informacyjno – promocyjne 
prowadzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na rzecz PSRB i PSBS 
należy traktować również wyodrębnienie na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Podkarpackiego zakładek dedykowanych Programom oraz ich 
aktualizowanie43.  

(dowód: akta kontroli str.733-758) 
 

                                                      
43 Są to strony: https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/programy/blekitny-san/3001-program-
strategiczny-blekitny-san-psbs i https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/programy/program-dla-
bieszczad. 
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1.15. Odnosząc się do kwestii wynagrodzeń pracowników realizujących 
wyodrębnione zadania związane z PSBS/PSRB, Marszałek wyjaśnił, że zadania 
realizowane przez pracowników Oddziału wykonywane były w ramach wynagrodzeń 
ze środków budżetu województwa podkarpackiego, które obejmowały całość 
wszystkich realizowanych przez ww. osoby działań, w tym związane 
z programowaniem społeczno – gospodarczym w regionie. Mając na uwadze 
powyższe, a także brak wyodrębnienia procentowego określającego zaangażowanie 
pracowników w działania związane z realizacją PSBS/PSRB, nie ma możliwości 
wykazania jednostkowych wynagrodzeń w części odpowiadającej realizacji 
PSBS/PSRB. 

(dowód: akta kontroli str.281-283) 
W latach 2015 – 2018 (do dnia 26 kwietnia) pracownicy nie otrzymali nagród, 
z uzasadnieniem wskazującym działania dotyczące realizacji PSBS/PSRB. 

(dowód: akta kontroli str. 492) 
Jedynym wyodrębnionym wydatkiem związanym z realizacją PSBS/PSRB w latach 
2015-2018 była kwota 627,30 zł związana z opublikowaniem w dniu 21 lipca 2016 r. 
w dzienniku regionalnym uchwał Zarządu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
uzasadnienia i podsumowania oceny oddziaływania na środowisko PSBS/PSRB. 

(dowód: akta kontroli str.284-291) 
1.16. W latach 2015-2018 w Urzędzie nie były przeprowadzane audyty, kontrole 
wewnętrzne i zewnętrzne, których przedmiotem byłaby realizacja PSBS/PSRB. 
W sprawie realizacji przedmiotowych programów strategicznych obywatele nie 
składali skarg, nie były one również treścią interwencji parlamentarzystów. 
W listopadzie 2017 r. mieszkaniec Ustrzyk Dolnych zwrócił się z wnioskiem 
dotyczącym turystyki w Bieszczadach. W odpowiedzi wskazano, że jego propozycja 
wpisuje się w założenia PSRB, jednocześnie informując o trudnościach związanych 
z ewentualną realizacją, m.in. brakiem własnego budżetu tego Programu.    

(dowód: akta kontroli str. 232, 252-260) 
1.17. W treści PSBS oraz PSRB zawarty został Wstępny Plan Finansowy 
uwzględniający zidentyfikowane potrzeby, zakładanego przedsięwzięcia oraz 
szacunkową wartość projektów zgłoszonych do bazy Urzędu, a przeznaczonych do 
realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, w układzie priorytetów oraz działań. 
Zgodnie z Wstępnym Planem Finansowym PSBS na ten program przewidziano 7,84 
mld zł. Na Priorytet 1. Innowacyjna Przedsiębiorczość szacunkowo przewidziano 
2 320 000 tys. zł, co miało stanowić 29,6% udziału w całkowitej wartości PSBS. 
Na Priorytet 2. Turystyka szacunkowo przewidziano 910 000 tys. zł, co miało 
stanowić 11,6% udziału w całkowitej wartości PSBS. 
Na Priorytet 3. Kapitał Ludzki i społeczny szacunkowo przewidziano 660 000 tys. zł, 
co miało stanowić 8,4% udziału w całkowitej wartości PSBS. 
Na Priorytet 4. Środowisko i Energetyka szacunkowo przewidziano 3 950 000 tys. zł, 
co miało stanowić 50,4% udziału w całkowitej wartości PSBS. 
Zgodnie z Wstępnym Planem Finansowym PSRB na ten program przewidziano 
1,205 mld zł. Na Priorytet 1. Turystyka i Rekreacja szacunkowo przewidziano 
165 000 tys. zł, co miało stanowić 13,7% udziału w całkowitej wartości PSRB. 
Na Priorytet 2. Przedsiębiorczość szacunkowo przewidziano 80 000 tys. zł, co miało 
stanowić 6,6% udziału w całkowitej wartości PSRB. 
Na Priorytet 3. Kapitał Ludzki i społeczny przewidziano 100 000 tys. zł, co miało 
stanowić 8,3% udziału w całkowitej wartości PSRB. 
Na Priorytet 4. Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochrony środowiska 
przewidziano 860 000 tys. zł, co miało stanowić 71,4% udziału w całkowitej wartości 
PSRB. 

(dowód: akta kontroli str.772-925) 
Wicemarszałek Województwa wyjaśnił również, że obszar objęty PSRB w dużym 
zakresie wpisuje się w obszar objęty PSBS, dlatego dokładne rozdzielenie 
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udzielonego wsparcia pomiędzy obydwa Programy jest niemożliwe. Natomiast 
podawanie informacji nt. przekazanego wsparcia dla wspólnego obszaru może 
powodować wrażenie dublowania się wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str.1121-1224) 
W odniesieniu do Wstępnego Planu Finansowego Marszałek wyjaśnił, że: plan 
finansowy zgodnie z tabelą zawartą w PSBS  zatytułowaną „Wstępny Plan 
Finansowy dla Programu Strategicznego Błękitny San oraz Programu 
Strategicznego Rozwoju Bieszczad na lata 2014 -2020 oparty na szacunkowych 
kosztach działań zgłaszanych na potrzeby gmin” ma charakter orientacyjny. 

(dowód: akta kontroli str.1125, 1179) 
Marszałek wyjaśnił między innymi, że jednoznaczne wskazanie wykonania planu 
finansowego dla PSBS/PSRB nie jest możliwe gdyż: 
− skala wyzwań inwestycyjnych wynikających z PSBS i PSRB wykracza poza 

indywidualne możliwości finansowe Samorządu Województwa Podkarpackiego 
oraz gmin objętych tymi Programami; 

− tylko projektom finansowanym z budżetu województwa RPO WP 2007 -2013, 
RPO WP, PROW 2014-2020, oraz INTERREG V-A PL – SK 2014-2020 można 
było przypisać kwoty ich realizacji, 

− działania podejmowane na obszarze objętym Programami realizowane przez 
Urząd stanowią jedynie część wsparcia. Pozostała część, to środki pochodzące 
z innych różnych źródeł niezależnych od Urzędu, 

− obszar objęty PSRB wpisuje się w obszar objęty PSBS. Sytuacja taka 
uniemożliwia dokładne rozdzielenie udzielonego wsparcia pomiędzy Programy. 

(dowód: akta kontroli str. 1398-1400) 
Według przekazanych do kontroli ostatecznych wersji zestawień44 pn. możliwe do 
wykazania środki wykorzystane na realizację PSBS/PSRB:  
PSBS: w ramach Priorytetu Innowacyjna Przedsiębiorczość zrealizowano 19,91% 
wykonania finansowego, w ramach Priorytetu Turystyka zrealizowano 7,07% 
wykonania finansowego, w ramach Priorytetu Kapitał Ludzki i Społeczny 
zrealizowano 36,51% wykonania finansowego, w ramach Priorytetu Środowisko 
i Energetyka zrealizowano 10,24% wykonania finansowego. 
PSRB w ramach Priorytetu Turystyka i Rekreacja zrealizowano 7,13% wykonania 
finansowego, w ramach Priorytetu Przedsiębiorczość zrealizowano 3,33% 
wykonania finansowego, w ramach Priorytetu Infrastruktura Służąca Poprawie 
Dostępności i Ochronie Środowiska zrealizowano 10,70% wykonania finansowego 
w odniesieniu do całkowitej wartości projektów, w ramach Priorytetu Kapitał Ludzki 
i Społeczny zrealizowano 15,04% wykonania finansowego.  
Odnośnie efektów rzeczowych, dane przekazane do kontroli nie umożliwiają 
jednoznacznego stwierdzenia co do stanu ich realizacji, w odniesieniu do założeń.  
(dowód: akta kontroli str. 42-102,122-171,772-842,854-925,1125-1220, 1398-1400,1411-1423, 1529-

1541,1574-1666) 
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. WFOŚiGW udzielił w formie pożyczki lub 
dotacji wsparcia 27 podmiotom z terenów gmin objętych PSBS na kwotę 
47 221 176,61 zł w obszarze wsparcia: Środowisko i energetyka. Od stycznia do 
czerwca 2017 r. WFOŚiGW udzielił w formie pożyczki lub dotacji wsparcia 10 
podmiotom z terenów gmin objętych PSRB na kwotę 4 047 298,28 zł w obszarze 
wsparcia: Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska. 
Według informacji WFOŚiGW za okres od 1 lipca 2016 r. do 11 kwietnia 2018 r. na 
obszarze PSBS/PSRB wnioski o pożyczkę złożyło 46 podmiotów, łączna 
wnioskowana kwota pożyczek wynosiła 59 544 011,46 zł, a dla przedsięwzięć 
realizowanych na tym obszarze wsparcia w formie pożyczki, dotacji lub dotacji na 
likwidację odpadów udzielono poprzez 228 umów na łączną kwotę 33 920 869,25 zł. 

                                                      
44 Dane przekazane w dniu 19 czerwca 2018 r. 
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Dotyczyły one ochrony atmosfery; przeciwdziałania klęskom żywiołowym 
i poważnym awariom, ochronie powierzchni ziemi, przyrody; edukacji ekologicznej; 
ochronie wód oraz gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1891-1898, 1907-1922) 
1.18 Zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naboru wniosków przyjętym 
uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego45 przewidziane zostały konkursy 
w ramach działań/poddziałań uwzględniających preferencje punktowe dla 
beneficjentów realizujących projekty na obszarze objętym PSBS i/lub PSRB. 
Dotyczy to działań: Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń; Działanie 
4.2. Gospodarka odpadami; Poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę. 
Nabór wniosków w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna zakończył się 
w dniu 11 maja 2018 r. 
Marszałek wyjaśnił, że wsparcie inwestycji planowanych do realizacji przez 
beneficjentów realizujących projekty na obszarze objętym PSBS i/lub PSRB możliwe 
będzie po spełnieniu określonych kryteriów wyboru projektów, właściwych dla 
poszczególnych osi priorytetowych RPO WP 2014 – 2020 i związanych ze specyfiką 
obszaru tematycznego, w którym są realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 1262-1297) 
W roku 2018 przewidziano do zakończenia 153 projekty dofinansowane w ramach 
osi II –VI RPO WP na lata 2014-2020 realizowanych na terenie objętym PSBS. 

(dowód: akta kontroli str. 1373-1386) 
W roku 2018 przewidziano do zakończenia 29 projektów dofinansowanych 
w ramach osi II –VI RPO WP na lata 2014-2020 realizowanych na terenie objętym 
PSRB. 

(dowód: akta kontroli str. 1387-1390) 
Na obszarach objętych PSBS w 2018 roku przewidziane są do zakontraktowania 
i wdrożenia do realizacji 23 projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 
3.2 Modernizacja energetyczna – budynki ochrony zdrowia oraz w działania 4.5 
Różnorodność biologiczna46.  
Na obszarach objętych PSRB w 2018 roku przewidziane są do zakontraktowania 
i wdrożenia do realizacji 4 projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 
3.2 Modernizacja energetyczna – budynki ochrony zdrowia oraz w działania 4.5 
Różnorodność biologiczna47.  

(dowód: akta kontroli str.1391-1397) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Rady Programowe PSBS/PSRB odbyły w 2017 r. tylko po jednym posiedzeniu. 
Stanowiło to naruszenie § 3 ust. 1 regulaminów Rad Programowych PSBS/PSRB, 

                                                      
45 Uchwała nr 401/8413/18 Zarządu Województwa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 372/7798/17 
Zarządu Województwa dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RRO WP na 2018 rok. 
46 Beneficjentami są: Caritas Archidiecezji Przemyskiej; Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu; Gmina Miasta 
Sanoka; Gmina Stalowa Wola; Miasto Radymno; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz 
Medycznych Ewa Szwajkowska – Chwalisz; Powiat Bieszczadzki; Samodzielny Publiczny Zespół opieki 
Zdrowotnej w Lesku; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku; Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli; Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku; Sanus Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. w Stalowej Woli; 
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu; 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Stalowej Woli; Wojewódzki Szpital 
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu; Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu; Arboretum i Zakład Fizjografii 
w Bolestraszycach; Bieszczadzki Park Narodowy; Gmina i Miasto Nisko; Gmina Kuryłówka; Gmina Nowa 
Sarzyna; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Województwo Podkarpackie. 
47 Beneficjentami są: Powiat Bieszczadzki; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku; 
Bieszczadzki Park Narodowy i Województwo Podkarpackie. 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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obowiązujących do 14 lutego 2017 r., zgodnie z którym posiedzenia Rad 
Programowych odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 (dowód: akta kontroli str.6-41,103-121, 1072-1074) 

Określone w Programach zadania realizowane były przez Zarząd zgodnie z 
przypisaną mu funkcją koordynatora i tworzącego warunki sprzyjające osiągnięciu 
celów Programów. W wykonaniu tych zadań powołane zostały Rady Programowe 
oraz pełnomocnik w osobie Prezesa WFOŚiGW do przygotowania zintegrowanego 
przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej oraz 
systemu składowania odpadów, stanowiącego priorytetowe przedsięwzięcie w 
ramach PSBS. W zakresie wsparcia realizacji Programów wprowadzone zostały z 
inicjatywy Zarządu w wybranych działaniach RPO WP oraz PROW preferencje 
punktowe dla projektów zgłaszanych przez podmioty z obszaru objętego 
PSBS/PSRB. Ponadto Zarządowi udało się doprowadzić do wpisania na listę 
przedsięwzięć warunkowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego przedsięwzięcia pn. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno- 
ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego w szczególności 
projekty realizujące PSBS. Zarząd wspierał ponadto gminy realizujące Programy 
poprzez udzielanie dotacji, prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. 
Zdaniem NIK nieokreślenie wartości bazowych i docelowych wskaźników realizacji 
celów Programów powoduje, że ich użyteczność jest wątpliwa, opierają się one na 
wskaźnikach RPO WP, ale nie tylko ten program stanowi źródło finansowania PSBS 
i PSRB. 

2. Sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja PSBS 
i PBRB  

2.1. i 2.3. Według założeń, system monitoringu i ewaluacji PSBS i PSRB miał 
dostarczać informacji na temat stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych 
Strategii 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 Bieszczad/gmin 
Błękitnego Sanu. Podstawowym kwantyfikowanym przedmiotem monitorowania 
i ewaluacji miały być wskaźniki produktu i rezultatu, wykorzystane w RPO WP 
i przypisane do PSRB/PSRB. Proces monitoringu opierać się miał o system 
sprawozdań, sporządzanych przez beneficjentów. Jednostki samorządu 
terytorialnego 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 PSRB/PSBS, analizy społeczno-gospodarcze, 
interpretacje wyników trendów rozwojowych Bieszczad/gmin Błękitnego Sanu, 
rekomendacje dotyczące zmian merytorycznych i metodologicznych PSRB/PSBS 
i ich systemu monitoringu, prezentacje dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych 
związanych z realizacją oraz wykaz wskaźników i źródeł pozyskiwania danych.   
Założono także sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji Programów do dnia 
31 stycznia każdego roku.  

(dowód: akta kontroli str.821-823, 836-839,902-906, 918-920)  

Z przewidzianych w PSBS/PSRB standardowych narzędzi monitoringu i ewaluacji48 
oraz form ewaluacji49, w dotychczasowej realizacji zastosowano analizy 
dokumentów i analizy jakościowe. Podstawowym ich efektem było opracowanie 
                                                      
48 Analiza dokumentów, analizy ilościowe i jakościowe, benchmarking, panele ekspertów i interesariuszy, analizy 
sieciowe, sondaże, studia przypadków.  
49 Ewaluacja partycypacyjna, samoewaluacja, aktywność obywatelska nakierunkowana na nieprawidłowości 
i nadużycia.  

Ocena cząstkowa 
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sprawozdań z realizacji tych programów za 2016 r. oraz projektów sprawozdań za 
I półrocze 2017 r. W 2018 r. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego 
opracowało analizę dostępności komunikacyjnej niektórych gmin PSBS/PSRB50. 
Wg treści wyjaśnień Wicemarszałek Województwa, rozwiązania przewidziane 
w systemie monitoringu PSBS/PSRB należy traktować jako pilotażowe, formą 
panelu ekspertów i interesariuszy oraz ewaluacji partycypacyjnej były posiedzenia 
Rad Programowych, formą partycypacji ewaluacyjnej – działalność PFT oraz 
zaangażowanie interesariuszy w opracowanie Programów strategicznych, a dobrymi 
praktykami – przede wszystkim współpraca samorządu województwa 
z samorządami gmin oraz włączenie innych podmiotów, w tym prywatnych.  

Odnosząc się do tych wyjaśnień NIK zwraca uwagę, że według założeń Programów, 
czym innym jest działalność Rad Programowych, PFT i ROT, w zakresie 
określonych im zadań, a czym innym panele ekspertów i interesariuszy oraz 
ewaluacja partycypacyjna, czy samoewaluacja.  

(dowód: akta kontroli str. 27-32,42-112, 836,843-852, 918,1529-1541) 

Jak przedstawiono powyżej (w pkt 1.6), nie opracowywano rocznych planów 
realizacji. Niektóre założenia sprawozdawcze w praktyce zmodyfikowano. 
W szczególności, zdecydowano o zastosowaniu sprawozdawczości półrocznej 
i rocznej. Wyznaczono także koordynatorów odcinków, tj. pośredników pomiędzy 
gminami a Urzędem51.  

(dowód: akta kontroli str.27-38,42-118,122-171,1529-1541,1666-1669)  

Pismami z dnia 29 grudnia 2016 r. Urząd zwrócił się do koordynatorów odcinków 
o przygotowanie informacji na temat realizacji PSBS/PSRB. DRR przedstawił wzory 
(formularze) sprawozdań, a w związku z pytaniami i wątpliwościami gmin – w dniu 
11 stycznia 2017 r. instrukcje wypełniania. Wszystkie gminy objęte PSBS/PSRB 
złożyły sprawozdania za rok 2016. W ramach PSBS 10 formularzy zawierało 
wyłącznie dane zerowe.  
Otrzymywane formularze były weryfikowane przez pracownika Oddziału w zakresie 
danych w nich zawartych. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub uwag, pracownik 
ten kontaktował się w trybie roboczym z pracownikami urzędów gmin, którzy 
następnie przekazywali uzupełnione dane lub korektę formularza sprawozdania. 
DRR pozyskał również informacje od innych departamentów Urzędu oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Urząd wystąpił także do innych 
podmiotów o informacje związane z realizacją PSBS/PSRB52. Do opracowania 
sprawozdań wykorzystano również m.in. dane GUS, dotyczące sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa oraz pochodzące z Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego SL2014. Ostateczna weryfikacja zebranych danych 
następowała na etapie sporządzania i przyjmowania sprawozdań z realizacji 
PSBS/PSRB za 2016 r. Projekty tych sprawozdań zostały również przekazane do 
zaopiniowania członkom Rad Programowych odpowiednio w dniach 15 i 30 marca 
2017 r. Zgłoszone ich uwagi uwzględniono w sprawozdaniu przyjętym przez Zarząd  

(dowód: akta kontroli str.42-102,122-171,1529-1541,1678,1740-1752,1816-1817,1819, 1831-
1834,1841-1842)  

Podobnie zorganizowano zbieranie danych do sprawozdań za I i II półrocze 2017 r., 
przy czym m.in. 

                                                      
50 W opracowaniu tym przedstawiono analizę III wariantów, podsumowując, że realizacja każdego z nich 
poprawi także dostępność komunikacyjną gmin sąsiadujących, jednakże może napotkać m.in. na bariery 
środowiskowe. W związku z tym zapisano rekomendację rozpoczęcia realizacji obu programów strategicznych 
od poprawy dostępności przestrzennej gmin. 
51 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. 
52 Np. Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwa Rozwoju, Podkarpackiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 
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- o dane do sprawozdań za I półrocze 2017 r. wystąpiono w końcu października 
2017 r., a o dane za II półrocze tego roku – w końcu lutego 2018 r.  
-zmodyfikowano formularze sprawozdawcze, m.in. tak aby sprawozdając za 
I półrocze 2017 r. gminy odniosły się również do danych za 2016 r.;   
- wszystkie gminy przekazały formularze sprawozdawcze za I i II półrocze 2017 r.,  
- porównanie pomiędzy tymi okresami wykazało błędy i nieścisłości 
w sprawozdawczości gmin za pierwszy okres; 
- w niektórych przypadkach poprawienie danych w formularzu sprawozdawczym  
wymagało nawet kilkukrotnej wymiany korespondencji mailowej z daną gminą; 
- dane z gmin za I półrocze 2017 r. spływały do 15 grudnia 2017 r.53, 
- do czasu kontroli opracowane zostały projekty sprawozdań za I półrocze 2017 r.  
- w trakcie weryfikacji były dane sprawozdawcze gmin za II półrocze 2017 r., 
w związku z czym nie opracowano projektów sprawozdań za ten okres.  

(dowód: akta kontroli str. 27-32,42-112, 122-171, 1529-1541,1574-1665, 1759-1812,1837-1840, 
1853-1857) 

W sprawie opóźnień w opracowaniu sprawozdań za 2017 r., w wyjaśnieniu 
Marszałka Województwa wskazano m.in. na zdiagnozowanie obszarów 
wymagających doprecyzowania, dużą ilość danych z różnych podmiotów, potrzebę 
wyeliminowania rozbieżności, braki danych po stronie gmin, jak również na 
związany z tym  znaczny nakład pracy potrzebny na analizę i ujednolicenie danych.  

(dowód: akta kontroli str. 1529-1541) 
Podczas posiedzeń Rad Programowych, na których zostały przyjęte sprawozdania 
za rok 2016 (PSBS 23 marca 2017 r., PSRB 7 kwietnia 2017 r.) omówiono m.in. 
problemy z zastosowaniem i interpretacją wskaźników. Rada Programowa PSBS 
zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie w przedstawionym kształcie, wraz 
z wynikającą z dyskusji deklaracją wicedyrektora DRR, że zostanie ono uzupełnione 
o wykaz projektów, które otrzymały preferencje punktowe. Podobne rozwiązanie 
dotyczyło PSRB, a uzupełnienie miało dotyczyć danych z Urzędu Miejskiego 
w Ustrzykach Dolnych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.   

(dowód: akta kontroli str. 33-39,102,113-119, 171)  
Podczas posiedzenia Zarządu Województwa w dniu 31 maja 2017 r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdań za 2016 r. Zastępca Dyrektora DRR przedstawił te 
dokumenty, a także: 

− odnośnie PSBS Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu wskazał na 
zainteresowanie gmin tym programem, a zarazem problem braku środków,  

− w sprawie PSRB omówiono postulat Gminy Olszanica dotyczący możliwości 
zwiększenia dofinansowania RPO WP dla projektów kanalizacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 1752-1758)  

W związku z wdrażaniem założeń systemu monitoringu i sprawozdawczości Urząd 
zidentyfikował m.in. następujące problemy, wymienione w:  
a) sprawozdaniach 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; 

                                                      
53 Miało to związek z brakiem  możliwości koordynowania przez Urząd Miasta i Gminy Nisko procesu 
sprawozdawczego, w związku z czym formularze sprawozdawcze gmin tego odcinka były przekazywane także 
bezpośrednio do Urzędu. 
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− wskaźniki monitoringu programów przyporządkowano systemowi wdrażania 
Strategii Województwa, ale jej monitoring odbywa się na poziomie województwa,  
−  dla niektórych wskaźników nie można było pozyskać danych z żadnego źródła54, 
podsumowując, że warto rozważyć, czy wskaźniki co do których pojawiły się 
problemy z raportowaniem55 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, a tym 
samym mocnej zachęty do angażowania się samorządów w realizację.  
b) projektach sprawozdań (informacji) 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:   
− problemem było subiektywne podejście samorządów do monitorowania 
postępów (od początku 2016 r. albo w skali I półrocza 2017 r.), co skutkowało 
koniecznością weryfikowania danych przez Urząd; 
− w raportach gmin pojawiały się nowe dane za rok 2016, które nie były wcześniej 
wykazywane – przyjęto, że dane te zostaną wykazane w ramach wartości 
wskaźnika za I półrocze 2017 r.;  
− brak było możliwości pozyskania danych odnośnie wskaźnika dotyczącego 
czystości Sanu, gdyż analizy w tym zakresie są przygotowywane w dłuższych 
horyzontach czasowych; 
− ponownie stwierdzono problemy z raportowaniem wskaźników mających 
charakter kompleksowy56,  
podsumowując, że z uwagi na powtarzalny charakter trudności w gromadzeniu 
danych, należy przyjąć rekomendację do ich doprecyzowania, zamiany lub 
uzupełnienia przez dodatkowe wskaźniki, które umożliwią pełny obraz 
zachodzących zmian.  

(dowód: akta kontroli str. 42-102,122-171, 1529-1541, 1574-1665) 

W sprawozdaniach za 2016 r. odnotowano natomiast, że gminy nie zgłosiły 
Urzędowi żadnych barier w realizacji Programów Strategicznych, ani 
problemów  z raportowaniem wskaźników, a na tej podstawie można przyjąć, że 
gminy są w posiadaniu danych, na których przyszły monitoring może być oparty. 
Odnotowano również, że nie wszystkie gminy wykazały zmiany w realizacji 
wskaźników, co zinterpretowano jako brak zainteresowania gminy realizacją danego 
wskaźnika57.  

(dowód: akta kontroli str. 42-102,122-171, 1529-1541) 

Formularze sprawozdawcze za 2016 r. zawierały pozycję pt. Dostrzeżone bariery 
i ograniczenia dotyczące priorytetu. Dane w tym zakresie przedstawiły cztery gminy 
w ramach PSRB oraz 10 w PSBS. Uwagi gmin dotyczyły głównie braku środków 
finansowych, ale także np. braku chęci właściwej współpracy między sąsiadującymi 
samorządami, niewykorzystywania wypracowanych doświadczeń (baza błędów 
i sukcesów)58, czy ograniczeń środowiskowych z uwagi na formy przyrody59.  

(dowód: akta kontroli str. 1699-1723, 1819-1825,1841-1852) 
Według treści wyjaśnień Marszałka Województwa w tej sprawie: brak środków 
i możliwości finansowych stanowił dla interesariuszy Programów fakt notoryjny, 

                                                      
54 Np. wskaźnik Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, który jest 
monitorowany przez GUS na poziomie województw, na podstawie próby badawczej.  
55 Jak zaznaczono, niezidentyfikowane w ewaluacji ex-ante Programów z 2014 r.  
56 Odnośnie wskaźnika, o którym mowa w powyższym przypisie, przyjęto próbę jego oszacowania na podstawie 
danych WUP, ze świadomością, że metodologia taka obarczona jest błędem.  
57 Brak zgłaszania przez gminy problemów odnotowano też w projektach sprawozdań za I półrocze 2017 r. 
58 Gmina Jarosław.  
59 Gmina Czarna.  
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niewymagający podkreślenia, w sprawozdaniach  zawarto odniesienia ogólne do  
zidentyfikowanych problemów, przywołany powyżej zwrot stanowi uproszczenie, 
wynikające z przyjętej metodologii (intencją syntetycznego uporządkowania 
wiadomości) oraz wskazanie, że gminy zaakceptowały rolę sprawozdawców 
wskaźników,  a koordynatorzy odcinków (reprezentujący gminy) otrzymali projekty 
sprawozdań, które z ich udziałem były przedmiotem prac Rad Programowych. 

(dowód: akta kontroli str.1740-1748) 
Kontrola wykazała, że zastosowany sposób weryfikacji sprawozdań gmin i innych 
materiałów wykorzystanych do sporządzenia sprawozdań z realizacji PSBS/PSRB 
za 2016 r. nie wykazał jednak wszystkich nieścisłości w tych dokumentach. 
W związku z tym nieprecyzyjne, błędne lub wątpliwe dane zostały zamieszczone 
w tych sprawozdaniach. 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 
wymienione w tym sprawozdaniu przez wymienione w nim gminy wyniosła 164,75 
km, a według formularzy sprawozdawczych gmin - 165,5 km; 
b) wskutek pomyłki, 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 w DRR 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 województwa60; 
d) w sprawozdaniu dla PSBS dane dotyczące wskaźnika Odsetek dzieci w wieku 3-
4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym oraz Odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków wykazano odpowiednio dla 31 i 34 gmin; 
e) wątpliwości budzi wykazanie w ww. sprawozdaniu wskaźników Liczba 
zrealizowanych projektów obejmujących obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej 
na poziomie 361 oraz Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty - 10162.  
W wyjaśnieniu Wicemarszałek Województwa w powyższej sprawie wskazała na 
pomyłki (pkt a-c) albo brak możliwości zweryfikowania lub zakwestionowania danych 
wykazywanych przez gminy (pkt d-e), podkreślając przy tym działania Urzędu w celu 
zapewnienia sprawnego systemu oraz porównywalności danych.  

(dowód: akta kontroli str.42-102, 122-171,1739-1748,1841-1842) 
W sprawozdaniach za 2016 r. oprócz danych o realizacji wskaźników, które 
przedstawiono na podstawie danych z gmin, w formie opisowej lub tabelarycznej 
przedstawiono dane pozyskane z departamentów/innych podmiotów, w tym 
związane z realizacją ustawowych zadań województwa, powiązane z przyjętymi 
wskaźnikami63. W sprawozdaniach zapisano, że analizę wskaźników oparto jedynie 
na danych z gmin, gdyż często nie zawierały wystarczająco dużo informacji, aby 
zidentyfikować projekty, które były brane pod uwagę do wyliczenia wskaźnika. 

                                                      
60 Podano: 3 479 922,65, 622 719,00 i 2 857 293,65 podczas gdy sumy składników wynoszą odpowiednio  3 060 
921,31,  558 594,00 i 2 502 327,31 (kwoty w zł).      
61 W sytuacji gdy zadania takie jak zaliczone do tego wskaźnika, tj. konserwacja rowów melioracyjnych są 
powszechnie wykonywane przez gminy, a w instrukcji do wypełnienia sprawozdania wskazano, że pod pojęciem 
projekty należy rozumieć: wszelkie inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową.  
62 W ramach wskaźnika doliczono wykazane przez Gminę Wiązownica 19 jednostek, na których utrzymanie 
poniesiono także bieżące wydatki.  
63 Były to m.in. wykaz przebudowanych dróg wojewódzkich, liczba i wartość dotacji dla gmin na budowę i 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wsparcie dla obiektów dziedzictwa kulturowego czy 
Zespołu Parków Krajobrazowych. Nie była to jednak pełna informacja w tym zakresie – nie zawarto np. danych o 
opisanym w pkt 1.10 wystąpienia wsparciu na łączną kwotę 107 247 zł.  
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W wyjaśnieniach Marszałka wskazano również, że założenie takie przyjęto, aby nie 
dublować danych oraz zachować przejrzystość sprawozdań.  

(dowód: akta kontroli str. 42-102, 122-171,1726-1736) 

W sprawozdawczości PSBS/PSRB przyjęto założenie, że dany projekt 
(przedsięwzięcie, zadanie) może stanowić realizację obu programów. W związku 
z tym, odnośnie wspólnego obszaru 10 gmin PSRB należących również do PSBS, 
te same efekty były w obu sprawozdaniach64. W wyjaśnieniach Marszałka 
Województwa w tej sprawie wskazano na zbieżność programów, tożsamość 
niektórych wskaźników oraz dbałość o przejrzystość raportowania danych oraz że: 
pełny i kompleksowy obraz efektów wdrażania PSRB i zachodzących zmian na 
obszarze Bieszczad możliwy jest do uzyskania łącznie w zestawieniu z efektami 
PSBS albowiem Programy te wzajemnie się przenikają zarówno na płaszczyźnie 
interesariuszy, jak i obszarów wsparcia, tworząc wspólnie efekt synergii.  

(dowód: akta kontroli str. 42-101, 122-170, 1726-1736) 

2.2. W Programach przewidziano, że podstawowym podmiotem systemu 
monitorowania i ewaluacji jest działające w strukturze DRR 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 realizacji PSBS/PSRB, w tym sprawozdawczości, rola ROT polegała na 
wymianie informacji z Oddziałem, m.in w zakresie opinii o wskaźnikach Programów. 
ROT zaopiniował również projekt zlecenia zewnętrznemu podmiotowi ekspertyzy 
w sprawie systemów monitoringu PSBS/PSRB – opracowania systemu wskaźników 
monitorowania dla Programów. Zlecenie to jest planowane na II półrocze 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 42-102, 122-171 846-849, 918-920, 1529-1541,1858-1871) 

ROT prowadziło analizy społeczno-gospodarcze dotyczące województwa 
podkarpackiego65. Nie były one jednak poświęcone PSBS/PSRB.  

(dowód: akta kontroli str. 1529-1541,1737) 
2.4. W podsumowaniu sprawozdań za 2016 r. z PSBS/PSRB wskazano66, 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.  
W związku z brakiem kolejnych posiedzeń Rad Programowych, nie podejmowały 
one tego zagadnienia. Również Zarząd nie zajmował się zmianą Programów. Zatem 
Programy, w tym przyjęte wskaźniki nie zostały zmienione. Także system 
monitoringu i przyjęta metodologia sporządzania sprawozdań nie zostały zasadniczo 
zmienione. Na potrzeby sprawozdawczości za I i II półrocze 2017 r. wprowadzono 
modyfikacje formularzy sprawozdawczych67.   

(dowód: akta kontroli str. 42-101, 122-170, 1529-1541,1072-1074,1110-1114, 1574-1665) 

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

1. Opóźnienia w przygotowaniu sprawozdań za I i II półrocze 2017 r.  

                                                      
64 Przykładowo, do wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dla 
PSRB na poziomie 10 przyjęto (oprócz Tyrawy Wołoskiej) także dane z Leska, Czarnej, Ustrzyk Dolnych, 
Olszanicy i Cisnej – te same, które wykazano dla takiego wskaźnika w sprawozdaniu z PSBS.  
65 Np. Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim. Kierunki rozwoju czy Obszary najbardziej zagrożone 
trwałą marginalizacją w województwie podkarpackim.  
66 Oprócz zagadnień opisanych w pkt 2.1-2.3 wystąpienia pokontrolnego.  
67 Wspomniane w ww. pkt wystąpienia pokontrolnego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Przewidziany w Programach termin opracowania sprawozdań rocznych (31 
stycznia) należy uznać za nierealny. W związku z tym, opracowanie sprawozdań 
z realizacji Programów za 2016 r. w I kwartale 2017 r., ich niezwłoczne 
zaopiniowanie przez Rady Programowe oraz zatwierdzenie przez Zarząd 
Województwa do końca maja 2017 r. było, zdaniem NIK, działaniem wystarczającym 
do potrzeb.  
Porównując powyższe do sprawozdawczości za 2017 r., sytuacja w której blisko 
rok/pół roku po zakończeniu I/II półrocza 2017 r. nie opracowano sprawozdań za te 
okresy, a w związku z tym także rocznego, nie może być uznana za prawidłową. 
Przyczyną tego było jednak – oprócz wskazanej w wyjaśnieniach pracochłonności, 
wielości danych i konieczności ich analizy i porównania, zbyt późne (koniec 
października 2017 r.) wystąpienie o przekazanie danych sprawozdawczych za 
I półrocze 2017 r. Skutkiem będzie nieaktualność sprawozdań, a w związku z tym 
ich ograniczona przydatność.   

(dowód: akta kontroli str.823,902,33-38,42-102,113-118,122-171,1529-1541,1836-1840) 
2. Błędy i nieścisłości w sprawozdaniach, opisane na str. 23 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 42-102,122-171,1739-1748) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że skoro zgodnie z założeniami Programów, 
zarządzanie nimi i nadzór nad realizacją sprawuje Zarząd, to do tego organu należy 
zapewnienie rzetelnych i kompletnych danych sprawozdawczych, nawet jeżeli 
szczegółowe wytyczne nie zostały w tym zakresie przewidziane.   

(dowód: akta kontroli str. 42-102,122-171,772-842,854-925,1752-1755) 

 

NIK stwierdza, że opisany w rozdziale VII PSBS/PSRB, system monitoringu 
i sprawozdawczości o rozbudowanych, tak jak dla programu posiadającego 
szczegółowe  możliwości wdrożenia, 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.  

W razie kontynuowania realizacji Programów, konieczna byłaby korekta założeń 
tego systemu, jak i stosowanych w praktyce rozwiązań. W szczególności, powinna 
ona dotyczyć uproszczenia tego systemu.  W możliwie najmniejszym stopniu 
powinien on angażować podmioty zewnętrzne (zwłaszcza gminy), a większym 
zakresie opierać się na danych dostępnych dla Urzędu (m.in. z realizacji RPO WP 
i PROW) oraz istniejących opracowaniach i analizach, dotyczących sytuacji 
województwa, w tym przygotowywanych przez ROT. Zapewnienie bowiem 
sprawnego systemu, opartego głównie na danych wykazywanych przez 50 gmin, 
w tym weryfikowalności, poprawności i porównywalności danych, jest zadaniem 
bardzo pracochłonnym i trudnym, o ile w ogóle możliwym do realizacji.  

Kontrola wykazała, że uzyskanie i weryfikacja danych, a  następnie sporządzenie 
sprawozdań,  były  dla pracowników Urzędu absorbujące i utrudnione. Wpłynęło to 
znaczne opóźnienie przygotowania projektów sprawozdań dotyczących roku 2017. 
Do czasu kontroli nie przyjęto nawet sprawozdań za I półrocze 2017 r. Brak 
aktualnego, zweryfikowanego i pełnego obrazu realizacji PSBS/PSRB, w zasadniczy 
sposób ogranicza również przydatność sprawozdawczej roli tych Programów.  

W celu zapewnienia rzetelności sprawozdań, w których prezentowane były dane 
pochodzące z różnych źródeł, Urząd przyjął różne formy ich prezentacji (wyliczenie 
wskaźnika, forma opisowa lub tabelaryczna). Rozwiązanie to nie zapewnia jednak 
porównywalności danych wykazywanych przez gminy z uzyskanymi z innych źródeł 
i utrudnia ocenę faktycznego wpływu na realizację przyjętych celów. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Zdaniem NIK, przewidziany w PSBS i PSRB zakres działania ROT powinien zostać 
zweryfikowany do faktycznych potrzeb i możliwości. W szczególności dotyczy to 
„raportowania i sprawozdawczości”, co do których obecnie nie wiadomo, na czym 
miałby polegać i jaka powinna być ich relacja do dotychczas realizowanych działań.    

Weryfikacja przydatności powinna objąć również inne przewidziane w rozdziale VII 
PSBS/PSRB formy monitoringu, które dotychczas nie zaistniały. Ewentualne 
zastosowanie każdej z niewykorzystanych dotychczas form monitoringu i ewaluacji 
powinna jednak poprzedzić analiza kosztów i korzyści.  

W ocenie NIK zbytnim uproszczeniem, mogącym wprowadzać w błąd adresatów 
sprawozdań za 2016 r., było zawarte w nim stwierdzenie że gminy nie zgłaszały 
żadnych barier i problemów, w sytuacji gdy były one wykazywane przez niektóre 
gminy, i to nie tylko w sprawie braku środków finansowych. Wobec powyższego, 
a także w świetle ustaleń kontroli, wątpliwość budzi również wniosek autorów ww. 
sprawozdań, że gminy posiadają dane, dla potrzeb przyszłego monitoringu.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

Rzeszów, dnia  26  lipca 2018 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Monika Marciniec 

Główny specjalista kontroli państwowej 

/-/ 

 

/-/ 

 
  
  

Andrzej Trojanowski 
Doradca prawny 

 

/-/  

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:  p.o. Dyrektora Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli 

w Rzeszowie 

 

 

 Wiesław Motyka 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


