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I. Dane identyfikacyjne 

 
Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce (dalej: Urząd) 
 

 

Leszek Janusz Surdy - Wójt Gminy Gorzyce, od 25 listopada 2014 r. 
 

Działania Gminy podejmowane na rzecz opracowania Programu Rewitalizacji 

Realizacja procesu rewitalizacji i jej dotychczasowe efekty 

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji 

 

Lata 2016 – 2018. Badaniami kontrolnymi mogły być objęte również działania 
i zdarzenia, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Władysław Tabasz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/170/2018 
z 10 grudnia 2018 r. 

                                                                                                 (akta kontroli str.1-4) 

 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 
Gmina Gorzyce (zwana dalej Gminą) opracowała Gminny Program Rewitalizacji 
(dalej: także jako Program lub GPR) w oparciu o Wytyczne3, Instrukcję4 oraz ustawę 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji5, który został wpisany do Wykazu 
Programów Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego w dniu 12 września 2017 r. 
Projekt Programu – przy aktywnym udziale pracowników Urzędu Gminy – 
opracowany został przez firmę zewnętrzną, wybraną zgodnie z przepisami art. 4 pkt 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6 (zamówienie 
udzielone zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności). Poprawki nanoszone 
do kolejnych wersji Programu, po uwagach zgłoszonych z Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego (dalej UMWP lub Urząd 
Marszałkowski), były również przez tę firmę, mimo iż w umowie nie określono 
postanowień w zakresie dokonywania korekt po opiniowaniu przez UMWP. 
W ramach opracowanego Programu w Gminie rzetelnie przeprowadzono diagnozę 
czynników i zjawisk kryzysowych oraz diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji 
i  na tej podstawie określono skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Dobór 
planowanych podstawowych i pozostałych projektów rewitalizacyjnych odpowiadał 
celom i kierunkom rewitalizacji, co w efekcie powinno doprowadzić do 
wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Przyjęte do realizacji 
projekty rewitalizacyjne zapewniały mechanizmy kompleksowości, koncentracji 
i komplementarności. Na etapie diagnozowania i opracowania Programu zachowano 
zasadę partnerstwa i partycypacji społecznej interesariuszy. 
Gmina skorzystała z możliwości uzyskania dofinansowania na opracowanie 
Programu i otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Środki dotacji 
wykorzystano zgodnie z zapisami umowy, na zapłatę dla wykonawcy Programu, 
materiały promocyjno-informacyjne oraz organizację spotkań związanych 
z opracowaniem Programu. Jednakże ewidencji tych środków dokonano 
w niewłaściwym dziale i rozdziale, co stanowiło naruszenie art. 39 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.7 o finansach publicznych oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych8, wg których dochody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 
oraz wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów 
określających źródło dochodu lub rodzaj wydatku.  
Dotację rozliczono rzetelnie i terminowo.  
W ramach procesu wdrażania i zarządzania Programem, Gmina rozpoczęła 
realizację jednego z 7 zaplanowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. 
Nie podejmowano działań w zakresie pozostałych projektów podstawowych, jak 
i projektów pozostałych. Dotychczasowe działania w zarządzaniu Programem, 
podejmowane były w Gminie przez Koordynatora ds. rewitalizacji oraz Komitet 
Rewitalizacyjny w ograniczonym wymiarze, w porównaniu do założeń przyjętych 
w Programie, a potencjalni interesariusze nie byli angażowani w proces rewitalizacji.  
Działania Gminy w ramach monitoringu i ewaluacji ograniczono jedynie do 
opracowania rocznych sprawozdań z realizacji Programu za lata 2017-2018, 
w których zawarto ogólne dane w zakresie działań podjętych na rzecz realizacji 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 sierpnia 2016 r. MR/H 
2014-2020/20(2)08/2016. 
4 Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
5 Dz. U. z 2018 r., poz. 1398. 
6Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.  
7Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
8 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053. 
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Programu. Do dnia kontroli Gmina nie posiadała informacji w zakresie realizacji, 
bądź zaniechania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji 
przez inne, niż Gmina podmioty. Nie wdrażano działań na rzecz oceny realizacji 
Programu w świetle założonych wskaźników. W ocenie NIK taki sposób 
prowadzenia monitoringu i ewaluacji uniemożliwi podejmowanie przez Gminę we  
właściwym czasie odpowiednich działań lub zmian mających na celu realizację 
zaplanowanych celów rewitalizacji.  
 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe9 

kontrolowanej działalności 

1.1 Opracowanie Programu Rewitalizacji 
1) Gmina opracowała i uchwaliła Program w oparciu o przepisy ustawy 
o rewitalizacji. 
Rada Gminy podjęła w dniu 6 maja 2016 r. uchwałę w sprawie przystąpienia do 
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.  
W dniu 13 marca 2017 r. zebrano opinie do projektu Programu pozyskane od 16 
podmiotów, w tym wszystkich wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o rewitalizacji. Spełnienie tego wymogu było przedmiotem analizy ze strony 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w korespondencji z dnia 12 maja 2017 r. 
(uwag nie formułowano). 
W dniu 31 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce, a uchwałą z dnia 21 kwietnia 
2017 r. zmieniającą treść poprzedniej uchwały wprowadzono nowy tytuł Programu 
w brzmieniu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce oraz zmienioną wersję 
załącznika graficznego pn. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 
obszaru rewitalizacji. 
W dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę zmieniającą kolejny raz 
treść uchwały z dnia 31 marca 2017 r., wprowadzając załącznik w postaci 
Programu, uwzględniający zmiany merytorycznej zawartości załącznika. Program 
poprzedziło wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w drodze 
uchwały Rady Gminy). 
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
(dalej IZ RPO WP), o czym Gmina została powiadomiona przez Departament 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, pismami z dnia 26 maja 2017 r. 
i 18 września 2017 r., zawierającymi stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie 
Programu. 
Program został ujęty w Wykazie Programów Rewitalizacji Województwa 
Podkarpackiego w dniu 12 września 2017 r. uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie nr 338/7266/17 w sprawie wpisania programów 
rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji). 
Program był korygowany dwa razy w wyniku wniesionych uwag z Urzędu 
Marszałkowskiego, dotyczących zgodności nazwy Programu w treści uchwały Rady 
Gminy i załącznika graficznego oraz koniecznych zmian merytorycznych. Zmiany po 
korektach dotyczyły: powiązania z dokumentami Gminy (wykreślenie dokumentu, 
który utracił moc); określenia wskaźników dla całego obszaru rewitalizacji; zmiany 
w liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć; dokonania 
dywersyfikacji finansowej i uzupełnienia informacji nt. kosztów zarządzania 
Programem; określenia szczegółów komplementarności (wskazania, które projekty 
będą finansowane z konkretnych działań).  

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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W wyniku oceny merytorycznej Programu, Gmina otrzymała w dniu 30 maja 2017 r. 
pismo o korektę Programu w terminie 30-dniowym. Gmina przekazała informację 
o dokonanej korekcie i uzupełnieniach w dniu 28 czerwca 2017 r., przekazując 
wykaz uwag oraz dokumentów użytych do korekty wraz z aktualną wersją 
Programu.  
                                                          (dowód: akta kontroli str. 5-164, 363-369, 481) 

2) Gmina zleciła opracowanie Programu podmiotowi zewnętrznemu, udzielając 
w dniu 12 maja 2016 r. zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych (zapytanie ofertowe) oraz Wytycznych IZ RPO 
WP na lata 2014-2020 (zamówienie udzielone zgodnie z uproszczoną zasadą 
konkurencyjności), ustalając wartość zamówienia na kwotę 30.884,33 zł. 
Wykonawcę z deklarowaną najkorzystniejszą ofertą (17.220 zł) wybrano spośród 
czterech oferentów.  
Jako przedmiot zamówienia przyjęto: wyznaczenie obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji oraz wykonanie Programu wraz z przeprowadzeniem 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dokument musiał być zgodny 
z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi 
oraz z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Przedmiot 
zamówienia składał się z dwóch etapów: 
Etap I - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji dla Gminy 
Gorzyce, 
Etap II - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce wraz 
z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.  
Przedmiot zamówienia należało wykonać zgodnie z założeniami ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:  
- dla etapu I, opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; przygotowanie wniosku do Rady Gminy 
o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem 
granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000; 
przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały zgodnie z zasadami, 
o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawyo rewitalizacji, 
- dla etapu II, opracowanie projektu Programu zawierającego elementy, o których 
mowa w art. 15 ust. 1ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem partycypacji 
społecznej o której mowa w art. 5 i art. 6 ustawyo rewitalizacji; przeprowadzenie 
konsultacji społecznych projektu Programu zgodnie z zasadami, o których mowa 
w art. 5 i art. 6 ustawy; przeprowadzenie procesu opiniowania projektu Programu 
(art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji); wprowadzenie zmian do projektu 
Programu wynikających z przeprowadzonego procesu konsultacji i opiniowania. 
Przyjęto także, że wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jako element warunkowy, 
uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia 
konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 
Wykonawca zobowiązał się sporządzić Prognozę oddziaływania na środowisko 
projektu Programu, która powinna zawierać informacje wymienione w art. 51 ust 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko10 oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy 
zakresem opracowania. Ponadto zapisano, że wykonawca będzie zobowiązany 
do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu zgodnie 
z ewentualnymi uwagami organów.  

                                                      
10 Dz. U. z 2018,  poz. 2081, ze zm.  
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W dniu 31 maja 2016 r. zawarto z wykonawcą umowę, określając w niej dwa etapy 
realizacji zadania, tj.: a) wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji dla Gminy Gorzyce, z terminem realizacji do 30 września 2016 r.; 
b) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce, z terminem 
realizacji do 31 grudnia 2016 r.11 
W umowie zawarto zapisy nie w pełni zabezpieczające interes Gminy, w tym 
postanowienie, że w przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy, 
stwierdzonych w ciągu 14 dni od daty przedstawienia opracowania Gminie, 
wykonawca usunie je nieodpłatnie w terminie wskazanym przez Gminę, bez 
uwzględnienia terminu na usunięcie ewentualnych wad zgłoszonych przez UMWP. 
Przyjęto także, że podstawą wystawienia faktury za usługę będzie protokół odbioru 
niestwierdzający wad projektu Programu. Ustalono kary umowne za zwłokę 
w wykonaniu usługi, zwłokę w usunięciu ewentualnych wad, bądź odstąpienie od 
umowy z winy wykonawcy. Zapłaty za etap I prac dokonano w dniu 5 grudnia 2016 
r. (4 920 zł), a za etap II w dniu 31 marca 2017 r. (12 300 zł). 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśniła, że taki krótki okres gwarancyjny podyktowany był 
koniecznością zapłaty za usługę, gdyż w zapisach regulaminu konkursu dotacji 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w punkcie dotyczącym finansowania 
konkursów zawarto zapis, iż dotacja zostanie przekazana w formie refundacji 
poniesionych wydatków. 
Mimo, iż konieczne poprawki zaistniały już po rozliczeniu zadania z firmą - autorem 
projektu Programu, zostały jednak przez tą firmę naniesione nieodpłatnie we 
wskazanym przez Gminę terminie. 
 
W toku procedowania wykonawca projektu Programu uzupełnił braki formalne 
w terminie umownym 14-dniowym (do 12 kwietnia 2017 r.), jak również i braki 
merytoryczne,  chociaż po terminie umownym (28 czerwca 2017 r.)  
Harmonogram działań w Gminie był następujący: 
• 31 marca 2017 r. protokołem odbioru odebrano przedmiot umowy 
z wykonawcą (projekt GPR); 
• 31 marca 2017 r. podjęto uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce; 
• 5 kwietnia 2017 r. skierowano wniosek Gminy o wpis do wykazu programów 
rewitalizacji Województwa Podkarpackiego (wpłynęło do UMWP w dniu 6 kwietnia 
2017 r.); 
• 12 kwietnia 2017 r. Gmina otrzymała pismo UMWP dotyczące oceny 
formalnej (wpłynęło do Urzędu dnia 18 kwietnia 2017 r.), w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
Gmina złożyła uzupełnienia do oceny formalnej; 
• 26 maja 2017 r. wystosowano do Gminy pismo UMWP dotyczące oceny 
merytorycznej (wpłynęło do Urzędu dnia 30 maja 2017 r.),  w dniu 28 czerwca 
2017 r. Gmina złożyła uzupełnienia do oceny merytorycznej z zachowaniem 
terminu, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji o wynikach oceny; 
• 28 czerwca 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę wprowadzającą 
w załączniku poprawioną wersję Programu; 
• 18 września 2017 r. wystosowano pismo UMWP (wpłynęło do Urzędu 20 
września 2017 r.) z pozytywną weryfikacją Programu na lata 2016-2020 oraz 
                                                      
11 Przedmiotową umowę aneksowano w dniu 30 października 2016 r. na wniosek wykonawcy z dnia 28 września 2016 r., 
przyjmując termin realizacji pierwszego etapu zadania na dzień 27 października 2016 r. Uzasadnieniem do zmiany terminu 
były okoliczności niezależne od zlecającego i wykonawcy a podyktowane koniecznością uwzględnienia aktualnych wymogów 
IZ RPO WP. Kolejnym aneksem do przedmiotowej umowy, zawartym w dniu 12 grudnia 2016 r., przesunięto termin 
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na dzień 31 marca 2017 r.. Uzasadnienie do zmiany terminu podano we 
wniosku wykonawcy z dnia 8 grudnia 2016 r., wskazując na zmianę terminu z powodu wprowadzonej przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego zmiany Regulaminu Konkursu oraz konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w okresie 30 dni z wcześniejszym ich ogłoszeniem. 
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informacją o wpisaniu Programu do wykazu programów rewitalizacji Województwa 
Podkarpackiego. 
Rodzaj dokumentów oraz sposób i źródła pozyskiwania danych niezbędnych do 
przeprowadzenia diagnozy dla całego obszaru Gminy i diagnozy pogłębionej dla 
obszaru rewitalizacji, określono charakteryzując przedmiot zamówienia. 
Z treści zapytania ofertowego wynikała konieczność przedstawienia przez oferenta 
/wykonawcę poświadczenia potwierdzającego doświadczenie wykonawcy w tego 
typu działalności, tj. wykonanie w ostatnich trzech latach co najmniej dwóch usług 
polegających na opracowaniu programu rewitalizacji. Wybrany oferent załączył do 
przedłożonej w dniu 15 maja 2016 r. oferty, cztery poświadczenia wykonanych tego 
typu usług  w latach 2013-2015.  
W umowie określono zasady kontaktu zamawiającego z wykonawcą oraz osobę 
upoważnioną do tego typu czynności, natomiast nie sprecyzowano formy, zakresu 
gromadzenia danych i stanu ich aktualności, niezbędnych do przeprowadzenia 
diagnozy i zapewnienia zasady partycypacji społecznej interesariuszy.  
Odbioru zleconego zadania dokonano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
z dnia 27 października 2016 r. dla I etapu: wyznaczenie obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji dla Gminy Gorzyce (opracowanie diagnozy) oraz protokołu 
zdawczo odbiorczego z dnia 31 marca 2017 r. dla II etapu: opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce wraz z przeprowadzeniem  Strategicznej 
Oceny Oddziaływania na Środowisko lub uzyskaniem odpowiednich uzgodnień 
o braku konieczności przeprowadzenia tego typu oceny i opinii instytucji 
zewnętrznych. 
O bieżącym dokonywaniu weryfikacji zapisów w projekcie świadczy korespondencja 
pracowników Urzędu Gminy z wykonawcą. Korespondencja wraz z załącznikami 
poświadcza bieżącą pracę nad ostateczną wersją projektu GPR. Pracownicy Urzędu 
Gminy na bieżąco weryfikowali wprowadzane zapisy i korekty, na poszczególnych 
etapach opracowania projektu Programu.  
Dokumenty poświadczające taki tok pracy zostały zarchiwizowane w aktach Urzędu 
Gminy.  
Koszty łączne opracowania Programu w kwocie 17.220 zł zrealizowane zostały 
w dwóch transzach, tj. kwota 4.920 zł wg faktury z dnia 7 listopada 2016 r. 
(realizacja w dniu 5 grudnia 2016 r.) i kwota 12.300 zł wg faktury z dnia 31 marca 
2017 r. (realizacja w dniu 31 marca 2017 r.) 
Rozliczenia dokonano zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy wraz z cytowanymi 
wyżej aneksami, nie wskazując na jakiekolwiek odstępstwa mające wpływ na jakość 
opracowanego Programu. 
Ponadto Gmina wydatkowała środki: na opłacenie cateringu (spotkania otwarte 
i spotkanie Gminnego Komitetu Rewitalizacji) – 5.400 zł, materiały edukacyjno-
informacyjne i  promocyjne – 12.500 zł, wynagrodzenie biegłego rewidenta – 
1.156,20 zł. 
                                                     (dowód: akta kontroli str. 7-15, 165-208, 224-232) 

 
3) Gmina korzystała z dotacji na opracowanie Programu szacując koszty we 
wniosku z dnia 15 marca 2016 r.12 o przyznanie dotacji na kwotę łączną 68.400 zł, 
w tym udział własny w kwocie 7.550 zł.  Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 
grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą, aneksowanej 
w dniu 11 kwietnia 2017 r. w części dotyczącej wysokości nakładów, koszty ustalono 
w kwocie ogółem 36.276 zł, w tym kwota dotacji 32.272 zł i wkład własny w kwocie 
4.004 zł. Na koszty ogółem składało się: opracowanie Programu o wartości łącznej 
17.220 zł (faktury z dnia 7 listopada 2016 r. 31 marca 2017 r.), promocja o wartości 

                                                      
12 Skorygowany dnia 4 listopada 2016 r. wg uwag otrzymanych z UMWP. 
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łącznej 12.500 zł (faktury z dnia 30 grudnia 2016 r.), partycypacja społeczna 
(catering) o wartości 5.400 zł (faktury z dnia 28 marca 2017 r. i 31 marca 2017 r.) 
oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta na wartość 1.156 zł (faktura z dnia 31 
marca 2017 r.). 
Wydatkowanie środków było zgodne z zapisami umowy na dotację (wraz z dwoma  
aneksami), we właściwym okresie określonym w umowie, a rozliczane wydatki były 
kwalifikowalne i prawidłowo udokumentowane. 

Wydatki z tytułu sporządzenia projektu Programu zakwalifikowano w Dziale 710 
Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność § 4398 (FS) i 4399 (BP 
oraz wkład własny) mino, że dotacja przekazywana z UMWP była w Dziale 750 
Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4398 (FS).  
Skarbnik Gminy wyjaśniła powód kwalifikacji środków do rozdziału 71095 
stwierdzając, że Program został uznany jako zadanie związane ze strategią rozwoju 
Gminy, na który ma wpływ długotrwały proces wyboru celów, ustalanie programów 
do realizacji powyższych zadań, ma on wpływ na rozwój Gminy. Założenia 
programu mają służyć samorządowi Gminy, podmiotom gospodarczym, 
stowarzyszeniom i osobom fizycznym.  
Sposób kwalifikacji wydatków był niezgody z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wg których dochody o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, oraz wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfikuje 
się według paragrafów określających źródło dochodu lub rodzaj wydatku. 
Gmina złożyła sprawozdanie końcowe w dniu 13 kwietnia 2017 r., zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursu dotacji i z zachowaniem terminu 14-
dniowego licząc od daty zakończenia projektu, a w dniu 24 lipca 2017 r. korektę 
sprawozdania sporządzoną na wniosek UMWP (wpływ do UMWP 25 lipca 2017 r.). 
Konieczność sporządzenia korekty była podyktowana zgłoszonymi podczas 
weryfikacji uwagami do sprawozdania. 
 
Gmina otrzymała w dniu 22 września 2017 r. pismo z UMWP, w którym stwierdzono, 
że sprawozdanie końcowe z przedmiotowego projektu zostało pozytywnie 
zweryfikowane, a środki dotacji zostaną przekazane Gminie niezwłocznie. 
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania było przedmiotem kontroli biegłego 
rewidenta, zgodnie z wymogami umowy o dotację. Biegły rewident sporządził 
protokół kontroli z dnia 31 marca 2017 r., w którym rekomendował przyjęcie 
sprawozdania bez zastrzeżeń. 
Gmina zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Gorzyce umowę 
na prowadzenie wydzielonego rachunku bankowego. Na rachunek ten wpłynęła 
w dniu 25 września 2017 r. kwota dotacji 32.272,03 zł, tj. w wysokości środków jakie 
Gmina otrzymała i wykorzystała na opracowanie Programu Rewitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 152, 209-321) 
 

1.2 Zgodność opracowania Programu Rewitalizacji z Wytycznymi Ministra 
Rozwoju, Instrukcji, ustawy o rewitalizacji 
1) Program Rewitalizacji zawierał opis powiązań z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi Gminy. Przyjęto, że Program odnosząc się w swych założeniach do 
określonych problemów społecznych mieszkańców na wyznaczonym obszarze 
rewitalizacji, realizuje założenia innych dokumentów strategicznych i planistycznych 
na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju Gminy), 
a także założenia dokumentów regulujących działania w przedmiotowym obszarze 
na szczeblu subregionalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku 
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z tym komplementarność z celami, działaniami czy priorytetami innych dokumentów 
wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji.  
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 26-35) 

2) Nie została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, 
w myśl opinii uzyskanej przez Gminę w dniu 30 marca 2017 r. od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W opinii wskazano, że dla projektu 
procedowanego Programu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. O taką opinię wystąpiła Gmina pismem z dnia 13 
marca 2017 r. zawierającym uzasadnienie braku konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce” oraz informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Informacja o niewykonywaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
została zamieszczona na BIP w dniu 6 kwietnia 2017 r. oraz w tym samym dniu na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce rewitalizacja.  

(dowód: akta kontroli str. 322-350, 481) 
3) Na potrzeby opracowania Programu przeprowadzono diagnozę czynników 
i zjawisk kryzysowych, określono skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz 
zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji. W procesie diagnostycznym na terenie 
Gminy przyjęto podział na sołectwa, a z miejscowości Gorzyce – najliczniej 
zamieszkałej – wydzielono trzy jednostki. Analiza danych ilościowych w ustalonych 
jednostkach strukturalnych (sołectwach) pozwoliła na zidentyfikowanie lokalizacji 
problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. Syntetyczne wskaźniki 
koncentracji zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach zaprezentowane 
zostały na mapach poglądowych Gminy z podziałem na wspomniane wyżej 
jednostki strukturalne. 
Diagnozę, z podziałem na odpowiednie sfery, oparto na takich m.in. danych jak:  
a) w sferze społecznej:  
- udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem, 
- udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem, 
- udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności, 
- udział ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
(wskaźnik obciążenia demograficznego), 
- mediana wieku, 
- udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym wg 
miejsca zamieszkania, 
- liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem, 
- stopa bezrobocia rejestrowanego, 
- liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, 
- udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 
dzieci w tym wieku, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa na 100 mieszkańców, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
bezrobocia na 100 mieszkańców, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego na 100 mieszkańców, 
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- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
przemocy w rodzinie na 100 mieszkańców, 
- liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu 
alkoholizmu na 100 mieszkańców, 
- średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej (dane dla Gminy 
za rok 2015), 
- średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych (dane dla Gminy), 
- odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (dane dla 
Gminy), 
- liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 100 mieszkańców, 
- wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję, 
- liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
- frekwencja w wyborach władz samorządowych w 2014 roku; 
b) w sferze gospodarczej: 
- liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 
- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (w przypadku 
Gorzyc dane dla całej miejscowości), 
- liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania; 
c) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 
- powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, 
kulturową i turystyczną przypadającą na 1 000 mieszkańców, 
- udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych 
w liczbie budynków ogółem; 
d) w sferze technicznej:  
- budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców, 
- udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w stanie 
degradacji technicznej w liczbie tych zabytków ogółem; 
e) w sferze środowiskowej: 
- udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu, 
- położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
- położenie na obszarach zagrożonych występowaniem powodzi, 
- udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku 
do ogółu budynków mieszkalnych, 
- odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.  
 
Poszczególne dane wynikały z materiałów źródłowych zgromadzonych w Urzędzie 
Gminy Gorzyce.  
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu 
konsultacji została opracowana i opublikowana na stronie internetowej Gminy 
i w BIP informacja podsumowująca ich przebieg wraz z rejestrem zgłoszonych uwag 
i odniesieniem się do uwag z uzasadnieniem. W informacji podano, że w trakcie 
konsultacji społecznych wpłynęły 2 wypełnione formularze (Spółdzielni 
Mieszkaniowej i Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzycach) z uwagami, z których 
wszystkie uwzględniono w projekcie Programu. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła 
swój udział z projektem obejmującym poprawę stanu technicznego 
i termomodernizację budynków zarządzanych przez Spółdzielnię oraz wzrost 
funkcjonalności i estetyki terenów publicznych osiedla. Parafia zgłosiła swój udział 
z projektem zagospodarowania przestrzeni parkingu przy Kościele Parafialnym pw. 
Św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach z uzasadnieniem, iż 
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teren parkingu bezpośrednio sąsiaduje z obszarem rewitalizacji. Zagospodarowanie 
przestrzeni parkingu przy zabytkowym Kościele będzie miało wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy. 
Zidentyfikowane – po przeprowadzeniu diagnozy – problemy charakteryzowały się 
największym natężeniem negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także 
w pewnym zakresie w sferze gospodarczej i środowiskowej. Na wyznaczonych 
obszarach kryzysowych wystąpiły wskaźniki odbiegające od średnich wartości dla 
całej Gminy Gorzyce, w tym: wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym, udział 
bezrobotnych zarejestrowanych i długotrwale bezrobotnych, liczba osób 
korzystających ze świadczeń społecznych z różnych przyczyn (bezradność, 
alkoholizm, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność). 
Przeprowadzona diagnoza wykazała, że charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz 
zasięg przestrzenny obszarów rewitalizacji nawiązywały do zagadnień określonych 
jako priorytetowe i najbardziej wymagające wsparcia w dokumentach strategiczno-
planistycznych przyjętych w Gminie, w tym: 
- Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014–2020, przyjętej uchwałą nr V/20/15 
Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015 r.; Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce – III Zmiana, przyjętym uchwałą 
nr XLIII/244/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 12 listopada 2013 r.; Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (obejmującym obszary poddane rewitalizacji), 
przyjętym do sporządzenia uchwałą nr II/8/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 
listopada 2018 r. Teren wskazany pokrywa się w części z terenem dla którego 
opracowano plan uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach. W efekcie powinny zostać wyznaczone 
szczegółowo obszary przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji, w tym: teren 
Placu Handlowego,tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny,  
tereny przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Metalowców, tereny 
przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. Metalowców a ul. 11 Listopada; 
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2012–
2016, przyjętej uchwałą nr XXVIII/149/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 
2012 r. oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na 
lata 2017–2021, przyjętej uchwałą nr XXXVIII/254/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 
29 maja 2017 r. (dla potrzeb określenia w celu strategicznym nr 2, tzw. 
Kompleksowego wsparcia mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych); 
- Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przyjętym uchwałą nr XVII/109/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2015 r., 
uchwałą nr XXXIII/193/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2016 r., uchwałą 
nr XLVIII/309/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Gminnym 
programem wspierania rodziny, przyjętym uchwałą nr L/320/18 Rady Gminy 
Gorzyce z dnia 28 lutego 2018 r. i Gminnym programem przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przyjętym uchwałą nr XX/131/16 
Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. (dla potrzeb zdiagnozowania zjawiska 
tzw. „dziedziczenia biedy”);  
- Gminnym programie opieki nad zabytkami, przyjętym uchwałą nr XLVI/270/14 
Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. (zwrócono uwagę w Programie na 
tzw. dziedzictwo kulturowe w bliskim sąsiedztwie podobszaru II rewitalizacji wpisane 
do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego, tj. zespół kościoła 
parafialnego); 
- Gminnym programie ochrony środowiska, przyjętym uchwałą nr V/23/15 Rady 
Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015 r. (zwrócono uwagę m.in. na nieurządzone 
skwery, fragmenty zieleni na terenach publicznych oraz niedostateczną świadomość 
ekologiczną mieszkańców w zakresie ochrony środowiska); 
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- Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
przyjętym uchwałą nr XXI/110/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012 r., 
uchwałą nr XXX/197/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 16 grudnia 2016 r. (wskazano 
na konieczność zatrzymania postępującej degradacji technicznej i/lub poprawy 
efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych i budynków użyteczności 
publicznej, w tym zidentyfikowano na terenie obszaru rewitalizacji zdegradowane 
i częściowo nieużytkowane budynki będące w zasobach gminy, które wymagają 
przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia bądź nadania funkcji 
społecznych). 
                                                                   (dowód: akta kontroli str. 49-82, 351-447) 

 

4) Wg zapisów Programu na wyznaczonym obszarze rewitalizacji sporządzono 
pogłębioną diagnozę, która obejmowała sferę społeczną, gospodarczą, 
przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. Wybrane wskaźniki13, które 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie Gminy charakteryzowały się 
wartościami mniej korzystnymi niż wartości referencyjne dla województwa 
podkarpackiego to: wyniki egzaminów 6-klasisty (w 2015 r., 66,0% do 67,7%), liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – ogółem (2,5 do 7,6), liczba 
przestępstw stwierdzonych przez Policję na 100 mieszkańców (3,0 do 1,3)14, liczba 
organizacji pozarządowych na 100 osób (0,22 do 0,33).  

Wyznaczony obszar rewitalizacji, składający się z dwóch podobszarów, usytuowany 
jest we wschodnio-centralnej części Gminy Gorzyce i wraz z pozostałą częścią 
miejscowości Gorzyce stanowi jej centrum społeczno-gospodarcze. Na 
Podobszarze I znajdują się takie miejsca i obiekty, jak m.in.: obiekty usługowo-
handlowe, Urząd Pocztowy, Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny, Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Samorządowe 
Przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, boisko Orlik z lodowiskiem. Natomiast na 
Podobszarze II znajdują się takie miejsca i obiekty, jak m.in.: Szkoła Podstawowa Nr 
1 im. ks. Adama Osetka, Urząd Gminy w Gorzycach, remiza OSP w Gorzycach, 
bank. Jednocześnie z uwagi na duże znaczenie w rozwoju Gminy, wyznaczony 
obszar gromadzi znaczną liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które 
prowadzą do jego degradacji technicznej i kumulacji problemów społeczno-
gospodarczych (najwyższe wartości wskaźników dotyczących opieki społecznej). 
Ponadto w związku z lokalizacją na tym terenie największej koncentracji substancji 
mieszkaniowej, obszar ten wykazuje wysoką kumulację problemów związanych 
z wykluczeniem społecznym oraz niedostateczną możliwością zaspokojenia potrzeb 
w zakresie świadczonych usług społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców. 
Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której 
zidentyfikowano najwięcej problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte 
w celu zniwelowania negatywnych zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze 
mają oddziaływać na teren całej Gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości 
życia jej mieszkańców. Rada Gminy Gorzyce, uchwałą z dnia 27 października 
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy Gorzyce, wyznaczyła obszar zdegradowany na terenie Gminy 
i potwierdziła spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 
przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji. 

                                                      
13 W oparciu o wytyczne zawarte w Instrukcji  
14 Dane pozyskane z Policji, przy czym przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, które w zakończonym postępowaniu 
przygotowawczym potwierdzono przez policję i prokuraturę, że jest to przestępstwo.  
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Ponadto Rada Gminy ustanowiła prawo pierwokupu na rzecz Gminy wszystkich 
nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, natomiast nie ustanawiała na 
obszarze rewitalizacji zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której 
mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym15. 
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczony został w drodze cytowanej 
wyżej uchwały Rady Gminy, na wniosek Wójta Gminy zawierający charakterystykę 
analizowanych obszarów (sołectw) oraz niezbędną mapę, sporządzoną 
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne16, na której wyznaczono obszar 
zdegradowany i obszar rewitalizacji. 
Przed złożeniem wniosku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały 
o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji oraz wprowadzono do niego 
uzupełnienia wynikające z przeprowadzonych konsultacji.  
Oględziny17 wyznaczonego obszaru rewitalizacji i poszczególnych części 
składowych tego obszaru (budynków, placów, dróg itp.) potwierdziły, iż obszary te 
wymagają rewitalizacji, a ich charakterystyka zawarta w Programie znajduje 
potwierdzenie w rzeczywistości.  
                                                              (dowód: akta kontroli str. 16-151, 378-462) 

 

5) Wyznaczony obszar rewitalizacji pokrywał się tylko w niewielkim zakresie 
z terenem dla którego opracowano plan przestrzennego zagospodarowania (mpzp) 
przyjęty uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – 
Żabieniec i Centrum w Gorzycach oraz uchwałą nr XXIII/163/2000 i uchwałą nr 
XI/56/2003. 
Po przyjęciu przez Gminę Programu wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy, 
z dnia 6 października 2017 r., dla obszaru i na potrzeby rewitalizacji, na wniosek 
Wójta Gminy Gorzyce. Decyzja dotyczyła działań rewitalizacyjnych na obszarze 
parku, w tym zieleni leśnej i parkowej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Warunki 
określone w cytowanej decyzji nie były sprzeczne z zapisami (rozwiązaniami) 
zawartymi w Programie. 
Rada Gminy podjęła w dniu 26 listopada 2018 r. uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia mpzp centrum Gminy Gorzyce. Określono, że planem objęta 
będzie powierzchnia 38 ha, w tym teren zakreślony Programem. Załącznik do 
cytowanej uchwały stanowi analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp 
i stopnia jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. W analizie uwzględniono 
założenia Programu. 
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 463-479) 

 

6) W Programie zawarto perspektywę stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) zaprezentowaną jako dwa kluczowe jego 
elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek obszaru rewitalizacji w przyszłości i misję 
– będącą naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki terytorialnej, wokół której 
koncentrować się będą kompleksowe i partnerskie działania wszystkich 
interesariuszy rewitalizacji.  
Zawarty opis pożądanego stanu obszaru docelowego odnosił się do wszystkich sfer 
i wszystkich zdiagnozowanych potrzeb na obszarze rewitalizacji. 

                                                      
15 Dz.U. z 2018, poz. 1945 ze zm. 
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm. 
17 Prowadzone na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
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Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych 
i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy 
rewitalizacji, sformułowano misję i wizję stanu wyznaczonego obszaru po 
przeprowadzeniu procesu rewitalizacji obejmujące: 
a) w wymiarze społecznym - na rewitalizowanym obszarze nastąpi poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz włączenie społeczne osób 
wykluczonych, a także aktywizacja społeczna i integracja społeczności, dzięki 
programom wsparcia i inicjatywom lokalnym; 
b) w wymiarze gospodarczym - proces rewitalizacji przyczyni się w sposób 
bezpośredni do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców, a w sposób pośredni 
do wzrostu inwestycji w gminie i na obszarze rewitalizacji; 
c) w wymiarze funkcjonalno-przestrzennym - po przeprowadzeniu 
kompleksowej rewitalizacji nastąpi zbudowanie spójności przestrzennej osiedlowej 
części Gorzyc (Podobszaru I) z częścią sołecką (Podobszar II), która zostanie 
osiągnięta poprzez ukształtowanie estetycznego systemu przestrzeni publicznych, 
sprzyjających rozwojowi funkcji wypoczynkowych i gospodarczych; 
d) w wymiarze technicznym - dzięki realizacji kompleksowych działań zwiększy 
się dostępność mieszkańców do podstawowych usług komunalnych, a także 
poprawi się stan techniczny (w tym efektywność energetyczna) zdegradowanych 
budynków, umożliwiając tym samym nadanie im nowej lub przywrócenie pierwotnej 
funkcji, dotyczy także budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
e) w wymiarze środowiskowym - nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń, a także zwiększenie powierzchni 
terenów zieleni urządzonej, które zwiększają komfort życia mieszkańców. 
Wizja obszaru rewitalizacji odnosiła się do zdiagnozowanych: potrzeb – związanych 
z „ożywieniem” społeczno-gospodarczym obszaru rewitalizacji przy jednoczesnej 
ochronie środowiska; uwarunkowań – wynikających z przeznaczenia terenów 
w centrum miejscowości Gorzyce – teren poprzemysłowy Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego Gorzyce; potencjałów obszaru rewitalizacji – dużego kapitału ludzi 
młodych na podobszarze I rewitalizacji oraz lokalizacji w bliskim sąsiedztwie dużych 
przedsiębiorstw. 
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 83-86) 

 

7) W Programie zawarto cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym 
potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub 
ograniczenie negatywnych zjawisk. Cele rewitalizacji i przyjęte kierunki działań 
odnosiły się do potrzeb zidentyfikowanych na etapie przeprowadzenia analizy 
i diagnozy oraz miały zagwarantować całkowitą eliminację negatywnych zjawisk, 
z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Cel rewitalizacji 1 to: podniesienie 
poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz kierunek 
działania 1.1. to włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem i kierunek 
działania 1.2. to pobudzanie aktywności przedsiębiorczości mieszkańców. Cel 
rewitalizacji 2 to: poprawa jakości życia mieszkańców z kierunkiem działania 2.1.-
kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz 2.2. - 
zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych. 
Przyjęte w poszczególnych projektach cele były sprecyzowane, mierzalne, 
akceptowalne, realistyczne oraz określone czasowo w zakresie rozpoczęcia 
i zakończenia projektu. 
W związku z tym, że w środowisku Gminy Gorzyce wzrosła wyczuwalnie 
zamożność, stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, a dzięki 
funkcjonowaniu wytwórni części samochodowych wzrosły wynagrodzenia i lepiej 
prosperują firmy, w szybkim tempie rozwija się gospodarka, zaplanowane 
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w Programie projekty rewitalizacyjne mają głównie charakter infrastrukturalny, 
modernizacyjny, estetyczny i aktywizujący mieszkańców.  
                                                             (dowód: akta kontroli str. 83-103, 411-423) 

 

8) W oparciu o zasadę partycypacji społecznej oraz partnerstwa, zdefiniowano 
i scharakteryzowano 7 projektów podstawowych, wskazując w każdym z nich takie 
podstawowe elementy jak: nazwa, lokalizacja, szacowana wartość, zakres rzeczowy 
realizowanych zadań, podmioty realizujące, oddziaływanie projektu na 
zdiagnozowane problemy i potencjały, cele rewitalizacji - kierunki działań które 
realizuje projekt, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji, powiązanie z innymi 
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, okres realizacji i źródła 
finansowania. 
W poszczególnych projektach jako cel 1. i kierunek działania 1.1. przyjęto: 
przeciwdziałanie bezrobociu długotrwałemu i zwiększanie możliwości legalnego 
zatrudnienia oraz zapewnianie udziału w życiu społecznym seniorom oraz osobom 
niepełnosprawnym. Kierunek 1.2. to wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
i działalności gospodarczej mieszkańców na obszarze rewitalizacji oraz tworzenie 
warunków do rozwoju sfery gospodarczej na obszarze rewitalizacji.  
W celu 2, kierunek 2.1. przyjęto połączenie funkcjonalno-przestrzenne osiedlowej 
części Gorzyc z częścią sołecką, zwiększenie terenów zieleni urządzonej służących 
wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, uporządkowanie oraz stworzenie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych i międzyblokowych sprzyjających aktywności 
mieszkańców, zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych 
z uwzględnieniem preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego. Kierunek 2.2. to 
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług publicznych 
i ulepszenie oferty kulturalnej, uporządkowanie i zwiększenie dostępu do 
podstawowej infrastruktury komunalnej oraz usług dla mieszkańców, zatrzymanie 
postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności energetycznej 
zasobów mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej. 
W treści Programu zawarto zapis, że „wszystkie projekty zostały zweryfikowane 
w trybie partycypacji społecznej. Pierwszym etapem było przeprowadzenie 
otwartego naboru pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które można było składać 
do Urzędu Gminy za pomocą fiszek projektowych dostępnych na stronie 
internetowej gminy w zakładce „Rewitalizacja” (gminagorzyce.pl), na stronie 
podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip) oraz 
w Urzędzie Gminy Gorzyce. W drodze naboru chęć do partnerstwa w projektach 
rewitalizacyjnych zgłosili: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzyce, Klub Gazety Polskiej  
w Gorzycach oraz Stowarzyszenie Gminnej Sieci Komórkowej GONET. Wszystkie 
założenia dokumentu i elementy projektów były konsultowane z różnymi grupami 
interesariuszy zarówno podczas spotkania informacyjno-warsztatowego dla 
interesariuszy rewitalizacji (12 stycznia 2017 r.) jak i spotkania otwartego 
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji i spotkania dla przedstawicieli Rady Gminy 
podczas konsultacji społecznych projektu dokumentu (16 lutego 2017 r.), a także 
podczas posiedzeń Komitetu Rewitalizacji. Wszystkie powyżej wskazane projekty 
podstawowe ze względu na zidentyfikowane w pogłębionej diagnozie obszaru 
problemy i potencjały, są kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz 
osiągnięcia założonych celów w dążeniu do wizji obszaru (planowanego efektu)”.  
                                                                (dowód: akta kontroli str. 87-103, 134-141) 

9) W Programie zawarto 9 tzw. pozostałych (uzupełniających) rodzajów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do tych zaliczono przedsięwzięcia określone jako: 
Lepszy start w biznesie; Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców; Podniesienie 
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poziomu kształcenia; Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa 
estetyki funkcjonalności przestrzeni publicznych; Rozwój opieki żłobkowej 
i przedszkolnej; Organizacja wydarzeń; Modernizacja osiedlowej sieci 
komputerowej; Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej; 
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne 
i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak 
i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje. 
Przyjęto, że „projekty «miękkie» będą dedykowane przede wszystkim dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, jednak ze względu na ich charakter obejmować 
mogą również pozostałych mieszkańców Gminy (szczególnie z obszaru 
zdegradowanego).  W ten sposób  osoby zagrożone marginalizacją spoza obszaru 
rewitalizacji nie będą czuły się wykluczone z możliwości uzyskania pomocy i szersze 
będą efekty oddziaływania tych projektów”.  
Wymienione przedsięwzięcia były powiązane z celami oraz spójne z kierunkami 
działań i wizją obszaru rewitalizacji, ujętymi w Programie. 
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 87-108) 

 

10) Nie wyznaczano Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) mimo, iż Program 
opracowany został na podstawie ustawy o rewitalizacji. 
W części IV pkt 5 Programu zawarto stwierdzenie, że istnieje możliwość 
ustanowienia SSR na okres nie dłuższy niż 10 lat, o której mowa w art. 25 ustawy 
o rewitalizacji. Nie przewiduje się jednak jej ustanowienia, a możliwość ta pozostaje 
jako opcja, która zostanie zrealizowana, o ile wystąpią czynniki potwierdzające 
zasadność tej decyzji w kontekście optymalnego wykorzystania jej narzędzi.  
                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 143) 

 

11) Przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że na obszarze objętym Programem  
w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w celu osiągnięcia 
skutku synergii efektów w oddziaływaniu na obszar rewitalizacji zapewniona 
zostanie ich  komplementarność. Kontrola wykazała, że zadbano w Programie o:  
 - komplementarność przestrzenną przyjmując, że wszystkie projekty zawarte 
w dokumencie realizowane będą na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, 
natomiast zasięg ich oddziaływania będzie większy i obejmie teren całej Gminy; 
- komplementarność problemową przyjmując, że projekty i przedsięwzięcia 
podstawowe oraz uzupełniające zawarte w Programie stanowią kompleksową 
odpowiedź na zdiagnozowane we wszystkich sferach zróżnicowane problemy 
i wykorzystują potencjały wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wykazane to zostało 
w powiązaniu każdego projektu podstawowego ze zdiagnozowanymi problemami. 
Ponadto zapisano, że podczas podejmowania strategicznych decyzji przez 
samorząd lokalny na innych płaszczyznach będą brane pod uwagę zaplanowane 
działania rewitalizacyjne, aby zapewnić koordynację tematyczną i organizacyjno-
techniczną działań administracji samorządowej; 
- komplementarność proceduralno-instytucjonalną, wyznaczając jako podmiot 
odpowiedzialny za wdrażanie założeń dokumentu Wójta Gminy Gorzyce przy 
pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji, powołanego w Referacie Rozwoju i Promocji 
Urzędu Gminy Gorzyce (jako efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących 
struktur organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za koordynację systemu 
zarządzania rozwojem Gminy); 
- komplementarność międzyokresową, nawiązując w Programie do przedsięwzięć 
o charakterze infrastrukturalnym, które zostały już zrealizowane w ramach polityki 
spójności 2007–2013. W ramach polityki spójności 2014–2020 określono 
komplementarność źródeł finansowania, tj. przyjęto, że projekty i przedsięwzięcia 
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rewitalizacyjne zawarte w Programie będą współfinansowane z różnych źródeł, 
obejmujących m.in. środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
krajowych środków publicznych oraz środków prywatnych i innych z wykluczeniem 
ryzyka podwójnego finansowania; 
- komplementarność źródeł finansowania określona została w części III, rozdziale 3 
Programu dotyczącym szacunkowych ram finansowych programu, gdzie na 
poziomie poszczególnych projektów określono szacowaną ogólną wartość 
w podziale na różne źródła finansowania; 
- komplementarność i integrowanie na poziomie kierunków działań oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapisano, że kierunki działań określone 
w Programie dzięki temu, że dotyczą: włączania społecznego osób zagrożonych 
wykluczeniem pobudzania aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, 
kształtowania funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz zapewniania 
dostępności i wysokiej jakości usług – integrują działania rewitalizacyjne we 
wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej i środowiskowej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, oddziałując 
kompleksowo na sytuację kryzysową. Założono także, że projekty i/lub 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze społecznym i inwestycyjnym 
wzajemnie się uzupełniają i rozwiązują zdiagnozowane problemy oraz wykorzystują 
lokalne potencjały odpowiadając na określone potrzeby (co zostało przedstawione 
w tabeli 18 Programu), a także w zakresie rzeczowym poszczególnych projektów 
podstawowych jako powiązanie projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi. 
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 109-117) 

 

Wszystkie dotychczas zrealizowane, w poprzedniej perspektywie, przedsięwzięcia 
w obszarze przewidzianym do rewitalizacji, z udziałem środków publicznych, 
stanowiły uzupełnienie przedsięwzięć, na które Gmina składała wniosek 
o dofinansowanie projektu i wpisywały się w cel określony w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 dla tego typu operacji, tj. wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) - rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zawierały się 
w Podobszarze I obszaru przewidzianego do rewitalizacji, miały charakter 
infrastrukturalny i dotyczyły:  
- remontu budynku dawnego przedszkola oraz zmodernizowania jego otoczenia 
w taki sposób, że możliwe było prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej 
i rekreacyjnej, wartość inwestycji 813.000 zł (rok realizacji 2009, z wniosku Gminy 
Gorzyce); 
- wykonania w miejscowości Gorzyce przy ul. 3 Maja nowego placu zabaw, 
natomiast w budynku Zespołów Muzycznych wykonania remontu łazienek, łączna 
wartość inwestycji (realizowanej także w m. Wrzawy) 305.731,87 zł (rok realizacji 
2011, z wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach - GOK); 
- utworzenia dla mieszkańców Gorzyc miejsca wypoczynku poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w elementy małej infrastruktury. 
W ramach projektu zamontowano piłkochwyty przy istniejącym boisku, wykonano 
oświetlenie terenu poprzez montaż dwóch lamp oświetleniowych oraz zakupiono 
wyposażenie uzupełniające, tj. drewniane  ławki przenośne i metalowe ławki 
parkowe, wartość inwestycji 26 016,22 zł (rok realizacji 2013, z wniosku GOK); 
- przebudowania dróg gminnych nr 100119R, 100118R i 100124R na wartość 
798 074,85 zł (rok realizacji 2017, ze środków Gminy). 
Zaprezentowane wyżej projekty już zrealizowane będą komplementarne 
z planowanym w Programie projektem podstawowym nr 1 (Rewitalizacja 
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zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego i Gorzyc), o charakterze  infrastrukturalnym, społecznym. 
                                                               (dowód: akta kontroli str. 87, 461-462, 481) 

 

12) W Programie określono szczegółowo zastosowane oraz zaplanowane formy 
partycypacji społecznej i partnerstwa na poszczególnych etapach rewitalizacji, 
stosownie do wymogów określonych w rozdziale 2. ustawy o rewitalizacji. 
Na etapie diagnozowania przewidziano i przeprowadzono: badania ankietowe 
w celu poznania opinii na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych 
i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań w ramach rewitalizacji; 
warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu zgodnie 
z przyjętym harmonogramem;  konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą 
gminy i mapami poglądowymi granic obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. 
Na etapie sporządzania projektu Programu zrealizowano zamieszczenie artykułu 
w prasie, w tym obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Programu, przeprowadzono otwarty nabór projektów 
realizowanych na obszarze rewitalizacji, zorganizowano spotkania informacyjno-
warsztatowe dotyczące założeń dokumentu, przeprowadzono konsultacje społeczne 
dokumentu. 
Konsultacje społeczne prowadzone na etapie diagnozowania i opracowania 
Programu realizowane były poprzez: 
- zamieszczenie artykułu w prasie: obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji – „Super Nowości”, data publikacji 22 grudnia 2016 r.; 
- przeprowadzenie otwartego naboru projektów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji w terminie do 20 stycznia 2017 r. poprzez fiszkę projektową, którą 
można było złożyć: drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail; drogą 
korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce; bezpośrednio w pokoju 6A 
w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu. 
- przeprowadzenie spotkań informacyjno-warsztatowych dotyczących założeń 
dokumentu w dniu 12 stycznia 2017 r. w remizie OSP Gorzyce z mieszkańcami 
obszaru rewitalizacji i pozostałymi interesariuszami rewitalizacji; 
- przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu w terminach od 8 lutego 
2016 r. do 10 marca 2017 r. wraz z powiadomieniem 7 dni wcześniej o formach 
zgłaszania uwag: zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail lub drogą korespondencyjną na 
adres Urzędu Gminy Gorzyce lub bezpośrednio do  biura Urzędu Gminy Gorzyce; 
- przeprowadzenie otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego 
z interesariuszami rewitalizacji - z możliwością zgłaszania opinii i/lub uwag, które 
odbyło się dnia 16 lutego 2017 r. w remizie OSP w Gorzycach; 
- zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce  w pokoju 
nr 6A w godzinach pracy Urzędu. 
Na etapie wdrażania założeń Programu i monitoringu realizacji przewidziano: 
organizację przez Gminę otwartego naboru na partnera/partnerów spoza sektora 
finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu; konkursy ofert dla organizacji 
pozarządowych; planowanie partycypacyjne obejmujące cykl spotkań służących 
zagospodarowaniu przestrzeni; warsztaty projektowe związane z kształtowaniem 
przestrzeni z wykorzystaniem map/makiet; spacery badawcze dla określonych grup 
społecznych w celu ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy 
infrastrukturalnych; realizację projektów przez różnych beneficjentów, w tym 
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w partnerstwach międzysektorowych; wspólne podejmowanie decyzji/kształtowanie 
przestrzeni/rozwiązywanie problemów/opiniowanie rozwiązań w trakcie cyklicznych 
spotkań Komitetu Rewitalizacji (w skład Komitetu powołano przedstawicieli 
interesariuszy); spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami 
organizowane w miarę postępu wdrożenia projektów; realizację małych inicjatyw 
interesariuszy rewitalizacji i wydarzeń lokalnych związanych z rewitalizacją; 
opracowanie ewaluacji mid-term i ex-post z realizacji Programu wraz z uzyskaniem 
opinii mieszkańców na temat efektywności przeprowadzonych działań 
rewitalizacyjnych; możliwość wystąpienia z wnioskiem o aktualizację dokumentu 
przez inicjatywę co najmniej 100 mieszkańców lub podmiotu planującego realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze rewitalizacji. 
                                                                 (dowód: akta kontroli str. 127-141,482-523) 
 
13) W Programie podano szacunkowe ramy finansowe, w zakresie przedsięwzięć 
planowanych, podstawowych i pozostałych z indykatywnymi wielkościami środków 
finansowych z różnych źródeł. Wskazano całkowitą wartość projektu oraz źródła 
pokrycia, w tym: środki budżetu Gminy, środki UE (EFRR), środki UE (EFS), środki 
krajowe/ powiatu, środki prywatne. 

Zastępca Wójta wyjaśniła, że projekty/przedsięwzięcia określone w tabeli 22 
Programu «Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gorzyce» zostały określone na podstawie fiszek projektowych składanych przez 
podmioty w odpowiedzi na nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Gmina Gorzyce  w ramach zadań własnych 
wykazanych w tabeli nr 22 określiła wartości szacunkowe projektów /przedsięwzięć 
na podstawie wartości zrealizowanych dotychczas analogicznych inwestycji. Montaż 
finansowy został sporządzony przez firmę opracowującą Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy Gorzyce na podstawie dostępnych na czas opracowania GPR-u 
dokumentów programowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 
poszczególnych programów, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata na 2014-2020, a  także programów rządowych ogłaszanych przez 
Ministra Sportu i Turystyki, Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Przedsięwzięcia określone w tabeli nr 22 są zarówno zadaniami Gminy jak również 
innych podmiotów/instytucji/firm/stowarzyszeń zgłoszonych na etapie naboru 
propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze 
rewitalizacji, w związku z powyższym należało wprowadzić w tabeli kolumnę  „środki 
prywatne”. Nie zawierano umów oraz gwarancji  dotyczących realizacji zadań oraz 
ich współfinansowania na etapie opracowania Gminnego programu rewitalizacji”. 
Jednocześnie wyjaśniono, że w roku 2017 Gmina posiadała informację, że 
Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza realizować zadania termomodernizacyjne pn.: 
„Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach” – etap 1 ” 
oraz „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach” – etap 2, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków.  
W odpowiedzi na ogłoszony przez Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego  nabór wniosków w  ramach działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Oś priorytetowa  VI Spójność przestrzenna i społeczna, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Gmina 
Gorzyce w ramach  projektu partnerskiego  pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” 
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złożyła wniosek o dofinansowanie gdzie  jednym z elementów zakresu rzeczowego 
jest odwodnienie terenów objętych rewitalizacją w tym terenów Spółdzielni 
Mieszkaniowej, na które to Gmina Gorzyce w związku z wspólnym władaniem 
terenów uzyskała zgodę na dysponowanie nieruchomością . 
W odniesieniu do projektu uzupełniającego zgłoszonego przez Parafię Gorzyce  pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni parkingu przy Kościele Parafialnym pw. Św. 
Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach” uzyskano informację,  iż 
projekt ten jest na etapie ustnych ustaleń realizacji. W planowanych działaniach ww. 
przedsięwzięcia przewidywane jest podpisanie stosownych umów koniecznych 
w podjęciu jego realizacji. Zadanie to zlokalizowane jest poza  wyznaczonym 
obszarem rewitalizacji. W ramach zadań zgłoszonych przez Spółdzielnie 
Mieszkaniową do Gminnego Programu Rewitalizacji  poinformowała Gminę, iż 
w ramach własnych środków z funduszu remontowego został wykonany przez 
Spółdzielnię w 2018 r. remont parkingu przy ul. Zakole 6 i Zakole 10  (na terenie 
bezpośrednio przyległym do obszaru rewitalizacji), ponadto wykonano w remont 
chodnika  przy ul. Słonecznej w kierunku ul. 3 Maja (na terenie rewitalizacji). 
Ponadto z ogólnodostępnych informacji (strona internetowa, radio, prasa, telewizja) 
wynikało, ze Spółdzielnia Mieszkaniowa w latach 2017-2018 realizowała dwa ww. 
projekty termomodernizacyjne.  
Na obszarze rewitalizacji  na chwile obecną regulowane są sprawy własnościowe 
dwóch budynków przy Placu Erazma Mieszczańskiego, tj. budynek biblioteki 
publicznej w Gorzycach oraz willa należąca przed II wojną światową do Erazma 
Mieszczańskiego, współzałożyciela zakładów przemysłowych w Gorzycach, 
powstałych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
                                                       (dowód: akta kontroli str. 117-119, 152, 521-523) 
 
14) W Programie, w jego części tzw. wdrożeniowej,  określono system jego realizacji 
(wdrażania i zarządzania). Przyjęto, że Program jest dokumentem 
ponadkadencyjnym, określającym cele i plany działań rewitalizacyjnych na 
kilkanaście lat. Gwarantując w dokumencie aby przyjęte postanowienia były 
konsekwentnie realizowane, zapewnione zostały warunki organizacyjne 
i instytucjonalne do ich wdrażania oraz weryfikacji. Podmiotem odpowiedzialnym za 
wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy przy pomocy Koordynatora ds. 
rewitalizacji, powołanego w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Gminy 
Gorzyce (jednocześnie Sekretarz Gminy). Podkreślono w dokumencie, że  jest to 
efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących struktur organizacyjnych Urzędu 
Gminy odpowiedzialnych za koordynację systemu zarządzania rozwojem Gminy. 
Koordynator ds. rewitalizacji będzie współpracował z innymi pracownikami Urzędu 
Gminy, a także jednostek organizacyjnych Gminy, będących specjalistami w danych 
dziedzinach. Dodatkowo odpowiedzialny będzie za przepływ informacji między 
interesariuszami rewitalizacji (w tym partnerami projektów rewitalizacyjnych) 
a Wójtem, który będzie podejmował kluczowe decyzje dotyczące procesu 
rewitalizacji. W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych 
jednostek, Wójt może powołać Zespół Zadaniowy, w którego skład wejdą 
przedstawiciele referatów Urzędu i/lub jednostek organizacyjnych Gminy 
odpowiedzialnych za realizację konkretnych projektów. W założeniu Programu 
powołanie Zespołu Zadaniowego może się przyczynić do wzajemnego uzupełniania 
się działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) 
oraz społecznych („miękkich”). Przewidziano, że w zależności od realizowanego 
przedsięwzięcia w skład Zespołu Zadaniowego mogą wejść również przedstawiciele 
interesariuszy rewitalizacji, biorących udział we wdrażaniu Programu. 
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Przyjęto w Programie, że zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane 
będą w ramach obowiązków poszczególnych struktur organizacyjnych Urzędu, 
dlatego nie określono kosztów ich realizacji związanych z nowoutworzonym 
stanowiskiem pracy (dodatkowymi etatami czy ewentualnie funkcjonowaniem 
wyodrębnionej jednostki) zajmującym się koordynacją Programu. Założono, iż 
w ramach swoich kompetencji każda z komórek Urzędu i/lub jednostek 
organizacyjnych Gminy będzie wdrażała działania warunkujące sprawny i efektywny 
proces rewitalizacji, dostosowując w sposób elastyczny swoje zasoby osobowe do 
określonych aktualnie potrzeb.  
Koszty związane z zarządzaniem rewitalizacją sfinansowane zostaną z budżetu 
Gminy, a dotyczyć będą: wynagrodzenia Koordynatora ds. rewitalizacji (część etatu 
pracownika poświęcona na zarządzanie rewitalizacją), obsługi technicznej 
i administracyjnej Komitetu Rewitalizacji oraz ewentualnego Zespołu Zadaniowego, 
zapotrzebowania na materiały biurowe i promocyjne, a także rezerwy na ewentualne 
nieprzewidziane wydatki. 
W Programie wskazano koszty zarządzania wraz z ramowym harmonogramem 
realizacji (art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o rewitalizacji) i powołano Komitet Rewitalizacji 
(art. 7 ustawy o rewitalizacji). Łączne koszty zarządzania rewitalizacją w latach 
2017–2020 oszacowane zostały na poziomie kwoty 42.000 zł.  
W treści Programu przyjęto, że do końca stycznia kolejnego roku po skończonym 
okresie sprawozdawczym, referaty Urzędu, jednostki organizacyjne gminy i/lub 
podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących 
w skład Programu zobowiązane są do składania informacji okresowej do Referatu 
Rozwoju i Promocji. Zapisano także, że Program ma formułę otwartą, co oznacza, 
że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów 
oraz wykreowania nowych projektów, będzie on aktualizowany. Przedsięwzięcia 
odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane 
w całym okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane 
będą: aktualnymi warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji oraz gminy, potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców wyznaczonego 
obszaru, poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane działania, 
możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków zewnętrznych. Zgodnie 
z art. 22 ustawy o rewitalizacji dokument będzie podlegał ocenie aktualności 
i stopnia realizacji, dokonywanej przez Wójta Gminy (przy pomocy Koordynatora ds. 
rewitalizacji oraz sporządzonego przez niego raportu/sprawozdania z postępu 
w realizacji założeń dokumentu) corocznie, zgodnie z systemem monitorowania 
i oceny określonym w Programie. Ocena sporządzona przez Wójta Gminy będzie 
podlegać zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz opublikowana zostanie na 
stronie internetowej gminy i w BIP. Dopuszczono również możliwość 
wcześniejszego wystąpienia z wnioskiem o zmianę treści dokumentu do Wójta 
Gminy w ramach inicjatywy co najmniej 100 mieszkańców lub podmiotu planującego 
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze 
rewitalizacji. W przypadku stwierdzenia, że Program wymaga zmiany, Wójt Gminy 
wystąpi do Rady Gminy Gorzyce z wnioskiem o jego zmianę. Dołączona zostanie do 
niego ww. opinia. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie 
mieć za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu, 
a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. W tej 
sytuacji zmiana będzie dokonywana w trybie, w jakim program był uchwalony. 
                                                                    (dowód: akta kontroli str. 113, 120-134) 

 

15) Przyjęty w Programie system monitoringu i ewaluacji miał zapewnić skuteczne 
dokonywanie oceny procesu rewitalizacji, po jego wdrożeniu. Określono w tekście 
dokumentu, że jego wdrażanie będzie się odbywało w oparciu o monitoring 
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zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych 
projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych przy użyciu takich narzędzi jak m.in. 
sprawozdania budżetowe, ewidencja nowych podmiotów gospodarczych, ewidencja 
wydanych wskazań lokalizacyjnych, ewidencja osób wymagających wsparcia, 
informacja Gminnej Sieci Komputerowej GONET, sprawozdania szkół z badania 
poziomu nauczania itp. W założeniu Programu monitoring polegać miał na 
systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji 
na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie 
danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne referaty Urzędu 
Gminy Gorzyce, jednostki organizacyjne Gminy oraz inne instytucje zewnętrzne 
i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami 
w realizacji określonych działań.  
W Programie zapisano także, że Rada Gminy Gorzyce analizować będzie postępy 
w realizacji głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez: 
a) akceptację raportu/sprawozdania z postępu we wdrożeniu zapisów; 
b) uwzględnienie i wprowadzanie zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach 
rewitalizacyjnych zawartych w programie, a służących realizacji zadań własnych  
wg załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
(zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji). Monitorowanie obejmować będzie zarówno 
rzeczowe, jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu. 
W treści Programu zapisano, że dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 
realizacji projektów, szczególna rola przypada beneficjentom, którzy mają 
obowiązek monitorowania wdrażania poszczególnych przedsięwzięć 
współfinansowanych środkami finansowymi z Unii Europejskiej, w tym 
przygotowywania i przedkładania IZ RPO WP sprawozdań z ich realizacji oraz 
wniosków o płatności. 
Określono także odpowiednie wskaźniki monitorowania i ewaluacji zakładając np.: 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, spadek liczby 
bezrobotnych, zwiększenie powierzchni terenów zagospodarowanych pod 
działalność sportową. Przyjęto następujące wskaźniki:  
- oddziaływania dla celu nr 1 - udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % 
ludności ogółem, liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
REGON w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania, 
liczbę długotrwale bezrobotnych  w % bezrobotnych ogółem. Przyjęto wskaźnik 
powierzchni terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, 
kulturową i turystyczną przypadająca na 1000 mieszkańców; 
- produktu, tj. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, liczba ludności 
mieszkającej na obszarach objętych rewitalizacją, liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek), liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie; 
-   rezultatu, tj. liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach, 
ilość zorganizowanych spotkań/imprez, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
                                                               (dowód: akta kontroli str. 128-234, 521-523) 

16) W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpływały skargi i wnioski i nie  
prowadzono audytów bądź kontroli związanych z rewitalizacją. 
                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 208) 

 

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

1. brak pełnego zabezpieczenia interesu Gminy w przypadku zawierania umowy na 
sporządzenie Programu. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany został jedynie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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do dokonywania poprawek zgłoszonych w ciągu 14 dni od daty przedstawienia 
opracowania. Nie zawierano natomiast postanowień, co do dokonywania poprawek 
i korekt, po otrzymaniu uwag z UM WP.  
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 165-208) 

 

2. wydatki z tytułu sporządzenia projektu Programu zakwalifikowano w Dziale 710 
Rozdział 71095 § 4398 (FS) i 4399 (BP oraz wkład własny) mino, że dotacja 
przekazywana była z Urzędu Marszałkowskiego w Dziale 750 Rozdział 75095 § 
4398 (FS). Sposób kwalifikacji wydatków był niezgody z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych wg których dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, oraz 
rozchody, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów 
określających źródło dochodu lub rodzaj wydatku. 
                                                                        (dowód: akta kontroli str. 152, 209-321) 

 
 

Gmina zgodnie z Wytycznymi, Instrukcją i ustawą o rewitalizacji opracowała  
Program. Rzetelnie przeprowadzono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych na 
terenie Gminy oraz diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji, na podstawie których 
wyznaczono cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Przyjęte do realizacji projekty 
zachowywały mechanizmy kompleksowości, koncentracji i komplementarności. Na 
etapie diagnozowania i opracowania  Programu zachowano zasadę partnerstwa 
i partycypacji społecznej interesariuszy. Przyjęty w Programie system wdrażania, 
monitoringu i ewaluacji, powinien umożliwić dokonanie pomiaru i oceny stopnia 
realizowanych celów przyjętych w Programie. 
Opracowanie Programu zlecono do wykonania firmie zewnętrznej, wybranej 
stosownie do przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mimo, iż 
w zapisach umowy na opracowanie Programu nie w pełni zabezpieczono interes 
Gminy, dokument ten opracowany został rzetelnie, z zachowaniem określonych 
terminów.  Gmina na opracowanie Programu otrzymała dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego, która została wydatkowana zgodnie z umową oraz rozliczona 
rzetelnie i terminowo. Jednakże otrzymane środki zaewidencjonowano 
w niewłaściwym dziale i rozdziale. 
 

2. Realizacja założeń przyjętych w Programie Rewitalizacji 
 
 
1) W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach obowiązków 
pracowników Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu (w składzie trzy 
osobowym) ujęto ustalenia dotyczące powierzenia zarządzania Programem 
upoważnionej grupie pracowników. Nadzór bezpośredni sprawował Sekretarz 
Gminy (jednocześnie Koordynator ds. rewitalizacji). W aktach pracowników 
omawianego referatu zawarto informacje kadrowe o obowiązkach wynikających 
z realizacji Programu i przewidzianej w nim gratyfikacji finansowej. 
Założono, że działania monitorujące, mające na celu zapewnienie zgodności 
realizacji postanowień z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, miał realizować 
Koordynator ds. rewitalizacji, powołany w ramach Referatu Rozwoju i Promocji 
Urzędu Gminy Gorzyce, we współpracy z innymi jego pracownikami.  
Koordynator jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem rewitalizacji 
w Gminie, miał następujące zadania: 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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faktycznego 



 

24 

- gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonym dla celów i projektów 
zestawu wskaźników; 
- sporządzanie corocznie raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu 
i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie po 
pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Gorzyce; 
- udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich 
publikowanie na stronie internetowej gminy (gorzyce.itl.pl w zakładce 
„Rewitalizacja”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip w zakładce 
„Aktualności”) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym 
podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji. 
Stwierdzono, że do dnia kontroli NIK działania Koordynatora ds. rewitalizacji 
ograniczały się do sporządzenia sprawozdań rocznych obejmujących podstawowe 
dane w zakresie rewitalizacji za lata 2017-2018. 
Zespołu Zadaniowego do dnia kontroli NIK nie powołano, a Zastępca Wójta Gminy 
w złożonym wyjaśnieniu podała, że zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji dają 
możliwość powołania Zespołu Zadaniowego. Na dzień dzisiejszy taki zespół nie 
został powołany w strukturach Urzędu, natomiast w ramach obowiązków 
pracowników Referatu Rozwoju i Promocji  zadania zespołu są wykonywane 
zarówno przez koordynatora ds. rewitalizacji jak i zespół do obsługi technicznej 
i administracyjnej. 
W dniu 27 października 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę (nr XXIX/181/16) 
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. 
Wójt Gminy wydał w dniu 3 stycznia 2017 r. zarządzenie (nr 4/17) w sprawie 
powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Gorzyce. W skład 24-osobowego Komitetu powołano m.in. Koordynatora ds. 
rewitalizacji, przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami objętymi 
rewitalizacją, przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizowanego, 
przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i przedstawicieli 
władzy publicznej.  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet stanowi forum współpracy  
i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 
prowadzenia i oceny Programu oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta 
Gorzyce w zakresie rewitalizacji. Zasady jego działania określał Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji, stanowiący załącznik 1 uchwały nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce 
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Według zapisów cytowanego regulaminu 
Komitet uprawniony był do opiniowania Programu na etapie opracowania, 
a następnie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz podejmowania inicjatyw 
związanych z rewitalizacją w Gminie Gorzyce. Ponadto miał uczestniczyć 
w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Gorzyce oraz 
zarządzeń Wójta Gminy Gorzyce związanych z rewitalizacją. 
W roku 2017 odbyły się trzy posiedzenia Komitetu, natomiast w roku 2018 nie 
odbywały się jego posiedzenia. Zakres odbytych posiedzeń był następujący: w dniu 
12 stycznia 2017 r. ukonstytuowano Gminny Komitet Rewitalizacji, wybrano na nim 
przewodniczącego, który też pełnił formalną funkcję jako koordynator GPR; na 
drugim posiedzeniu Komitetu w dniu 16 lutego 2017 r. przedstawiono główne 
założenia dokumentu, tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt 
zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz 
z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych 
oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone 
zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów; na 
trzecim posiedzeniu Komitetu w dniu 30 marca 2017 r. przedstawiono opracowany 
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Program, omówiono szczegółowo wszystkie zadania, które weszły jego w skład oraz 
zaopiniowano przedstawiony program rewitalizacji. Przyczyny niezwoływania 
posiedzeń Komitetu w 2018 r. podali Zastępca Wójta Gminy i Koordynator ds. 
rewitalizacji stwierdzając, że w roku 2018 nie odbyło się posiedzenie Komitetu 
Rewitalizacyjnego, gdyż nie zaistniały przesłanki w celu zwołania posiedzenia. 

                                     (dowód: akta kontroli str. 113, 120-123, 141, 208, 520-523) 

 

2) Spośród zaplanowanych w Programie 7 podstawowych projektów 
rewitalizacyjnych do dnia kontroli NIK podjęto działania na rzecz pierwszego z nich. 
Złożony został wniosek na projekt partnerski  pn. Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc18, 
w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
Oś priorytetowa  VI Spójność przestrzenna i społeczna. Całkowita szacowana 
wartość projektu wyniesie 2.719.903 zł, z tego wartość dofinansowania wyniesie 
1.443.290 zł. Przewidywany okres realizacji projektu to kwiecień-listopad 2020 r. 
Na zadanie Techniczny Ogród – kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach19 złożono 
wniosek w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu Kształtowanie przestrzeni 
publicznej. Gmina znalazła się na liście rankingowej operacji zdobywając 22 punkty 
i otrzymując maksymalne w tym naborze dofinansowanie, tj. 500.000 zł (50% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji), z terminem realizacji 2019 r. 
Realizacja ww. projektu przebiegała zgodnie z określonym w Programie 
harmonogramem, za wyjątkiem kompleksowego monitoringu przewidzianego 
Programem. 
Spośród zaplanowanych w Programie 9 pozostałych projektów rewitalizacyjnych nie 
podejmowano żadnych działań na rzecz ich realizacji.  
Brak rozpoczęcia realizacji pozostałych projektów wyjaśniła Zastępca Wójta 
wskazując, że postęp realizacji projektów przez interesariuszy zostanie 
przedstawiony po otrzymaniu od nich  szczegółowych informacji w ramach postępu 
prac przy realizacji poszczególnych projektów wraz z podaniem wysokości nakładów 
już poniesionych. Projekty Gminy Gorzyce jak i jednostek organizacyjnych Gminy 
będą sukcesywnie realizowane w miarę pojawiających się możliwości finansowych 
gminy oraz możliwych do pozyskania środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych 
naborów wniosków  o dofinansowanie. Na chwilę obecną pozyskano środki na 
realizację przez Gminę Gorzyce projektu podstawowego nr 1  ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 na realizacje projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 
Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” oraz ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. 
„Techniczny Ogród – kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach” na operację 
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. W Gminnym Programie Rewitalizacji 
Gminy Gorzyce  w tabelach projektów podstawowych zostały wykazane powiązania 
poszczególnych projektów z innymi projektami /przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi  
poprzez szczegółowe odniesienie się do zależności realizacji jednych projektów 
względem drugich. 

                                                      
18W ramach którego zaplanowano do realizacji zadanie obejmujące wykonanie odwodnienia  terenu dawnej bazy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego oraz zadanie Techniczny Ogród – 
Rewitalizacja centrum Gorzyc (etap II a - tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny, zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko). 
19W ramach tej części zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ulicami 3 Maja 
i  ul. Metalowców (zagospodarowanie przestrzeni  publicznej na: lasowiacki park zabaw, siłownię na wolnym powietrzu, kwartał 
klubów, park edukacyjny) jest to realizacja pierwszego etapu koncepcji zagospodarowania pn. „Techniczny Ogród”- etap II b. 
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Do czasu prowadzenia kontroli NIK, Gmina nie otrzymała (mimo pisemnego 
wystąpienia) od któregokolwiek z ujętych w Programie podmiotów, które miały 
realizować pozostałe projekty, informacji o wielkości i zakresie ich zaangażowania 
w realizację zadań, w tym o ich ewentualnym wnioskowaniu o środki pomocowe. 
                                               (dowód: akta kontroli str. 480-481, 491-516, 520-523) 

3) Gmina w procesie wdrażania Programu informowała potencjalnych interesariuszy 
o postępach w realizacji Programu poprzez informacje zamieszczane na stronie 
internetowej (projekt pn. Techniczny ogród – koncepcja rewitalizacji centrum Gorzyc 
oraz w BIP i na stronie Gminy – zakładka rewitalizacja). Na etapie wdrażania 
Programu nie prowadzono innych form partycypacji społecznej interesariuszy 
przewidzianych w zapisach Programu.  
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 502-523) 

 

4) W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1 pn. 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, 
Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” w latach 2016-2018 poniesiono wydatki 
w kwocie łącznej 1.030.603 zł (prace przygotowawcze, projektowe, modernizacyjne 
i odszkodowania z tytułu wykupu gruntów), co stanowi 10,6% planowanej na ww. 
zadanie kwoty, tj. 10.300.000 zł. W roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 6.331 
zł (opracowanie wniosku dot. Programu, zakup mapy w wersji wektorowej dla 
opracowania GPR, inwentaryzacja zieleni), w roku 2017 poniesiono koszty 
w wysokości 934.464 zł (projekt rozbudowy drogi gminnej 100120 Plac Targowy, 
zakup mapy do celów projektowych rewitalizacji Techniczny Ogród Gorzyce, projekt 
techniczny ogród etap II Projekt toalety publicznej -Techniczny Ogród - etap II, 
projekt Techniczny ogród - etap I, projekt zagospodarowanie centrum Osiedla 
Mieszkaniowego w Gorzycach-Techniczny Ogród - etap I, odszkodowania za wykup 
gruntów, przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul. Działkowców) na odcinku od 
km 0+000 do km 0+041, nr 100118R na odcinku (Pl. E. Mieszczańskiego, ul. Żwirki 
i Wigury ) od km 1+726 do km 2+094, nr 100124R (ul.11 Listopada) od km 0+000 do 
km 0+227 w miejscowości Gorzyce. 
W roku 2018 Gmina wydatkowała łącznie 89.808 zł na potrzeby związane 
z realizacją Programu, w tym na: opracowanie studium wykonalności do projektów 
o dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020; dostosowanie projektu 
budowlanego pn. zagospodarowanie terenu Technicznego ogrodu etap IIA; 
wykonanie projektu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach projektu 
pn. Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach – Techniczny 
ogród etap IIB; opracowanie projektu budowlanego wykonania monitoringu 
obejmującego obszar rewitalizacji; wniesienie opłat za trwałe wyłączenie z produkcji 
gruntów leśnych na działce nr ewid. 2561 (w obszarze rewitalizacji). 
Zrealizowano koszty zarządzania Programem w kwocie 6.456 zł, co stanowi 15,4% 
zaplanowanej na lata 2017-2020 kwoty 42.000 zł. 
W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę wydatków 1.000.000 zł na 
realizację zadania pn. Techniczny ogród – zagospodarowanie centrum osiedla 
mieszkaniowego, w ramach projektu nr 1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich  
zaplanowano limit wydatków na potrzeby rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
objętych Programem na rok 2019 kwotę 1.000.000 zł i na rok 2020 kwotę 2.719.903 
zł.  
                                                                (dowód: akta kontroli str.480-481, 491-523) 

 

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

1. ograniczone działania we wdrażaniu Programu w stosunku do istniejących 
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potrzeb przez Koordynatora ds. rewitalizacji (brak bieżących analiz 
i sprawozdań, brak efektywnej współpracy z interesariuszami); 

  (dowód: akta kontroli str. 480-481, 491-516, 520-523) 
2. brak właściwego zaangażowania Komitetu Rewitalizacyjnego w proces 

rewitalizacji, w tym w realizację założonych działań; 
     (dowód: akta kontroli str. 113, 120-123, 141, 208, 520-523) 

3. brak właściwego i pełnego zaangażowania przy realizacji pozostałych 
projektów podstawowych (o nr 2-7, tj.: Poprawa sfery przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach 
zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach; Pobudzenie 
mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych; Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE; 
Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmacnianiu 
sprawności fizycznej uczniów; Integracja społeczna na rzecz aktywizacji 
zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego; Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na 
zatrudnienie) oraz projektów pozostałych, co może skutkować niepełną 
realizacją Programu w perspektywie 2016-2020. 

     (dowód: akta kontroli str. 113, 120-123, 141, 208, 520-523) 
 

 

Gmina w ramach procesu wrażania Programu rozpoczęła realizację pierwszego 
projektu rewitalizacyjnego. Złożony został wniosek w ramach RPO WP 2014-2020 
działania 6.3 oraz wniosek w ramach PROW 2014-2020. Nie podejmowano działań 
w zakresie pozostałych projektów podstawowych i pozostałych. Według NIK 
dotychczasowe  działania w zarządzaniu Programem były realizowane w niepełnym 
wymiarze, jak założono w Programie. Koordynator ds. rewitalizacji działał 
w ograniczonym zakresie, a Komitet Rewitalizacyjny i potencjalni interesariusze nie 
byli angażowani w proces rewitalizacji. 
 

 

3. Efekty prowadzonej rewitalizacji 
 
1) Na dzień zakończenia kontroli brak jest jakichkolwiek, nawet pojedynczych 
rezultatów rewitalizacji. Dotychczasowa realizacja Programu ograniczała się do 
złożenia wniosków o środki pomocowe. W ramach projektu nr 1 wydatki poniesiono 
głównie na zadania projektowe. 

     (dowód: akta kontroli str. 480-481, 520-523) 
 
2) Do czasu zakończenia kontroli prowadzono działania w zakresie monitoringu 
i ewaluacji, które zaplanowano w Programie, wyłącznie poprzez sporządzenie 
w dniu 31 stycznia 2019 r. sprawozdania z realizacji Programu i sporządzenie 
korespondencji do podmiotów, które planowały realizację projektów 
rewitalizacyjnych ujętych w Programie.  
We wnioskach ujętych w cytowanym sprawozdaniu za rok 2018 wskazano, że 
„w okresie sprawozdawczym w ramach Programu nie realizowano żadnych działań 
rzeczowych poza złożeniem wniosków aplikacyjnych oraz pracami 
przygotowawczymi. W związku z powyższym nie odnotowano postępu w zakresie 
osiągnięcia wskaźników dotyczących bezpośrednich produktów poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Cele Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej 
realizacji działań. (…) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy 
mające wpływ na realizację Programu. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono 
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nowego projektu do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gorzyce oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu 
wpisanego do Programu. Nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu. 
W przypadku, gdy nie będzie ona dotyczyła listy planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie będzie wymagać zmiany uchwały 
w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – 
nie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, jak również postępowanie 
w sprawie uzyskania opinii (o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 4 ww. ustawy)”. 
W trakcie trwania kontroli pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy 
sporządzili, na dzień 31 stycznia 2019 r., informację o realizacji Programu  
w zakresie działań Gminy, podpisaną przez Koordynatora ds. rewitalizacji. 
W cytowanym sprawozdaniu zaprojektowano konsultacje pisemne z dziesięcioma 
podmiotami wymienionymi w Programie. W dniu 1 lutego 2019 r. Urząd rozesłał do 
tych podmiotów pisma z zapytaniem o zakres zaangażowania w realizację 
Programu i planowane przedsięwzięcia. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie 
wpłynęły odpowiedzi na rozesłane pisma.  
Sposób procedowania nad przygotowanymi sprawozdaniami rocznymi podali 
w złożonym wyjaśnieniu Zastępca Wójta Gminy i Koordynator ds. rewitalizacji 
stwierdzając, że sporządzone sprawozdanie  roczne za okres od 28 czerwca 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r.  nie zostało przedstawione do zaopiniowania przez Komitet 
Rewitalizacji, a następnie do zatwierdzenia przez Radę Gminy Gorzyce ze względu 
na fakt, że nie minął cały rok od momentu przyjęcia dokumentu przez Radę Gminy, 
a także ww. okresie nie zostały ogłoszone przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego oraz przez inne instytucje nabory wniosków 
o dofinansowaniem projektów stricte rewitalizacyjnych określonych w GPR Gminy 
Gorzyce. Sporządzone sprawozdanie roczne za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r. zostanie przedstawione do zaopiniowania przez Komitet 
Rewitalizacji, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez 
Radę Gminy Gorzyce zgodnie z zapisami GPR Gminy Gorzyce (rozdział 2.1 
Sposoby monitorowania i sprawozdawczości, str. 113 Programu). 
 
W aktach Urzędu zachowano dokument pn. sprawozdanie monitoringowe 
z realizacji GPR Gminy Gorzyce za okres od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r., w którym odnotowano stwierdzenie, że „nie odnotowano postępu w zakresie 
osiągnięcia wskaźników dotyczących bezpośrednich produktów poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Cele Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej 
realizacji zadań”. Brak było potwierdzenia, aby nad cytowanym dokumentem 
procedowano zgodnie z zakresem przyjętym w Programie, tj. przedstawienie 
sprawozdania do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a z pozytywną opinią 
Komitetu przedłożenie do zatwierdzenia przez Radę Gminy.  
 
Cytowane wyżej roczne sprawozdania monitoringowe z realizacji Programu 
w kolejnych latach 2017-2018, nie zawierają szczegółowych danych wg 
wspomnianych wyżej wskaźników, a tylko wzmianki o niezrealizowaniu zadania 
bądź zamiarze wystąpienia do zainteresowanego podmiotu o informację o stanie 
realizacji zadania. 
Skutkiem braku zaangażowanej realizacji zadań do początku 2019 r. wobec 
zakładanej perspektywy 2016-2020, pełna ich realizacja może być zagrożona. 
Zastępca Wójta Gminy i Koordynator ds. rewitalizacji wyjaśnili, że mimo upływu 
czasu do końca realizacji Programu, tj. do roku 2020 i realizacji do dnia kontroli  
tylko jednego projektu podstawowego mamy świadomość, że bez środków 
zewnętrznych (na chwilę obecną brak naborów o dofinansowanie projektów)  
realizacja pozostałych projektów może się opóźnić. Jeżeli pojawią się środki na 
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realizacje projektów wymienionych w GPR, Wójt będzie wnioskować do Rady Gminy 
Gorzyce o wydłużenie okresu realizacji ww. zadań oraz aktualizację dokumentu. 
 
Zdaniem NIK, brak prowadzenia na bieżąco monitoringu w oparciu o przyjęte 
w Programie wskaźniki uniemożliwi podejmowanie w odpowiednim czasie  
właściwych działań mających na celu realizację zaplanowanych celów rewitalizacji. 

      (dowód: akta kontroli str.501-523) 

 

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

- roczne sprawozdania monitoringowe z realizacji Programu w kolejnych latach 
2017-2018, nie zawierają szczegółowych danych wg założonych wskaźników, 
a tylko wzmianki o niezrealizowaniu zadania, bądź zamiarze wystąpienia do 
zainteresowanego podmiotu o informację o stanie realizacji zadania. Taki sposób 
działania nie zapewni właściwej realizacji Programu, a tym bardziej wdrożenia 
systemu monitoringu, oceny i wprowadzania we właściwym czasie zmian do 
Programu. 

     (dowód: akta kontroli str. 501-523) 
 

 
 

Działania Gminy w ramach monitoringu i ewaluacji ograniczono do opracowania 
rocznych sprawozdań z realizacji Programu za lata 2017-2018. Zawarto w nich 
ogólne dane w zakresie działań podjętych na rzecz realizacji Programu. Do dnia 
kontroli Gmina nie posiadała informacji w zakresie realizacji bądź zaniechania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji przez inne podmioty 
niż Gmina. Nie podejmowano działań na rzecz oceny realizacji Programu wg 
przyjętych wskaźników. W ocenie NIK taki sposób prowadzenia monitoringu 
i ewaluacji uniemożliwi podejmowanie w odpowiednim czasie  właściwych działań 
lub ewentualne wprowadzanie zmian mających na celu realizację zaplanowanych 
celów rewitalizacji.  
 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) przestrzeganie zasady pełnego zabezpieczenia interesu Gminy w przypadku 
zawierania umów z kontrahentami; 
2) właściwe klasyfikowanie wydatków budżetowych pochodzących z dotacji, 
w przypadkach wskazania klasyfikacji przez podmiot udzielający dotacji, zgodnie 
z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 
3) sporządzanie rocznych sprawozdań monitoringowych z realizacji Programu 
w kolejnych latach 2019-2020, poprzez wskazywanie szczegółowych danych wg 
założonych celów i wskaźników; 
4) zintensyfikowanie działań przyjętych w Programie na rzecz jego wdrażania 
i zarządzania, w tym zaangażowanie Komitetu Rewitalizacyjnego i Koordynatora ds. 
rewitalizacji w proces rewitalizacji; 
5) podjęcie działań na rzecz realizacji pozostałych projektów podstawowych (2-7) 
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i projektów pozostałych (1-9) ujętych w Programie, dla osiągnięcia efektów 
i wskaźników założonych w Programie w perspektywie 2016-2020. 
 
V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Rzeszów,  18 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

      kontroler 

Władysław Tabasz 

doradca prawny 

 
            /…/  

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

p.o. dyrektora 

Wiesław Motyka 

 

/…/ 
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