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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/18/095 – Realizacja „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Piotr Żukowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LBI/48/2018 
z 21 marca 2018 r. 

Marek Zapolski – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBI/54/2018 
z 10 kwietnia 2018 r.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Janów, 16-130 Janów, ul. Parkowa 3 (zwany w dalej „Urzędem”)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kiejko Czesław Jan – Wójt Gminy Janów2 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania Urzędu w zakresie poprawy stanu technicznego sieci dróg gminnych 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz atrakcyjności inwestycyjnej terenu gminy, 
w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych4 dofinansowanych ze środków 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 
(dalej: „Program”)5.  

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności rzetelne i zgodne z celami Programu 
przygotowanie inwestycji, osiągnięcie zakładanej poprawy parametrów technicznych obu 
odcinków dróg poprzez m.in. wykonanie utwardzonej nawierzchni i poboczy, wybudowanie 
peronów autobusowych, poprawienie połączeń lokalnych z ciągami dróg wyższej kategorii 
oraz zwiększenie dostępności do terenów związanych z ruchem turystycznym 
i gospodarstw agroturystycznych. 

Stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:  

− nie opracowano projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych6, 

− nie udokumentowano przeprowadzania objazdów dróg gminnych w 2015 roku, 

− nierzetelnie prowadzono ewidencję dróg, bowiem nie obejmowała ona niektórych 
elementów określonych załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom7, 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2015 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), z uwzględnieniem zdarzeń z okresu 

wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą NIK. 
2  Od 16 listopada 2014 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4  Projekt pt. „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B 

(z miejscowości Sosnowe Bagno do granicy gminy), nr 103899B (z miejscowości Rudawka przez miejscowość Sosnowe 
Bagno i do miejscowości Ostrynka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz 
projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

5  Kontrola objęto lata 2015-2018 (I kwartał). 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o drogach”. 
7 Dz. U. Nr 67, poz. 582. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg”. 
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− nie przekazywano Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (dalej 
„GDDKiA”) informacji o sieci dróg publicznych i obiektów mostowych za lata          
2015 – 2017, mimo obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz 
gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, 
tunelach oraz promach8, 

− nie uregulowano stanu prawnego 177 działek pod drogami gminnymi 
i nie doprowadzono do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności do 88 
kolejnych takich działek, 

− nie wystąpiono z wnioskami o nadanie numerów drogom gminnym, w związku 
z podjętymi uchwałami Rady Gminy Janów (w latach 2009 i 2017) o zaliczeniu sześciu 
dróg do kategorii dróg gminnych, 

− nierzetelnie prowadzono ewidencję środków trwałych, w której nie ujęto wartości 
gruntów pod drogami gminnymi oraz wartości 27 z 46 dróg jako obiektów budowlanych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań zarządcy drogi związanych z zapewnieniem standardów lokalnej 
sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego  

1.1. Prowadzenie i realizowanie zadań związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych 
w zakresie budowy, modernizacji i ich utrzymania przypisano samodzielnemu stanowisku 
do spraw budownictwa i drogownictwa. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku 
nie posiadał uprawnień budowlanych, został jednak przeszkolony z zakresu: zakładania 
i prowadzenia ewidencji dróg, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz 
pobierania opłat i kar pieniężnych z tego tytułu.                       (dowód: akta kontroli str. 6-15) 

Według wyjaśnienia Wójta, przepisy administracyjne nie precyzują dokładnie jakie 
wykształcenie powinien mieć pracownik na danym stanowisku, dlatego nie zatrudniono 
pracownika posiadającego uprawnienia budowlane. Podał też, że z rozpoznania rynku 
pracy na terenie gminy wynika, iż nie jest możliwe zatrudnienie pracownika z uprawnieniami 
budowlanymi.                                                                          (dowód: akta kontroli str. 30-31) 

1.2. Na koniec 2017 roku Wójt zarządzał 46 drogami gminnymi o długości 99,3 km, 
z których: 26,14 km posiadało nawierzchnię utwardzoną bitumiczną, 0,49 km                       
– nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej, 9,26 km – nawierzchnię gruntową 
wzmocnioną kruszywem, a 9,78 km – nawierzchnię nieutwardzoną (naturalną z gruntu 
rodzimego).                                                                             (dowód: akta kontroli str. 16-19) 

1.3. Urząd nie posiadał planu rozwoju sieci drogowej i projektów planów finansowania 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy drogach, co szerzej omówiono w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 20-29) 

1.4. Analiza dokumentacji pięciu dróg gminnych9 (w tym: trzech przebudowanych w ramach 
Programu) wykazała, że: 

− w Urzędzie prowadzono elektroniczną ewidencję dróg gminnych, w której wyodrębniono 
m.in. książki dróg publicznych oraz dzienniki objazdów dróg, zgodnie z wymogami § 9 
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, 

− wpisów do książki dróg dokonywał pracownik zatrudniony na stanowisku 
ds. budownictwa i drogownictwa (wpisany w książce drogi jako osoba upoważniona 
do dokonywania wpisów),  

− książki drogi prowadzono oddzielnie dla każdego odcinka drogi, 

                                                      
8 Dz. U. Nr 67, poz. 583. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji”. 
9 Analizowano dokumentację dróg nr: 103928B, 103922B, 103899B, 103907B, 103923B (w ich ciągu nie występowały 

obiekty mostowe). 
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− książki drogi zawierały dane wymagane w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg, m.in. dotyczące: parametrów technicznych i wyposażenia technicznego 
odcinka drogi, zagospodarowania odcinka drogi wraz z przebiegiem liniowym drogi, 
mapą orientacyjną, schematem skrzyżowań z drogami i danymi skrzyżowania. Zawierały 
również zbiorcze zestawienie danych technicznych odcinka drogi. 

Braki w dokumentach ewidencyjnych dróg szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                         (dowód: akta kontroli str. 32-43, 84-96) 

Do dnia kontroli nie wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego 
o nadanie numerów dróg w związku z podjętymi w latach 2009 i 2017 uchwałami Rady 
Gminy Janów o zaliczeniu sześciu dróg do kategorii dróg gminnych. Przyczyny tego stanu 
opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 98-99, 100-105) 

1.5. Analiza dokumentacji pięciu odcinków dróg gminnych (o których mowa w pkt 1.4 
niniejszego wystąpienia) wykazała, że w latach 2016 – 2017 przeprowadzono:  

− okresowe kontrole stanu dróg (wymagane art. 20 pkt 10 ustawy o drogach) w formie 
objazdów dróg, 

− coroczne kontrole stanu technicznego drogi (wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane10), dokumentując ich rezultaty stosownymi 
protokołami, 

a w 2015 roku – 5-letnie kontrole (wymagane art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego), 
polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego. Kontrole 5-letnie udokumentowano w formie protokołów, w których wskazano 
m.in. brak zaleceń z poprzednich kontroli, bowiem wcześniej ich nie wykonywano. 

Kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) wykonały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej, na podstawie – zawartych przez Wójta z firmą 
zewnętrzną (PPUH „MAX-Drogi Centrum”) – umów na wykonanie okresowych kontroli 
(rocznych i pięcioletnich11) stanu technicznego dróg gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33, 59-83, 193-196, 468-471) 

Z ustaleń kontroli 5-letnich trzech dróg gminnych, przebudowanych środkami Programu 
wynikało, że:   

[1] Stan drogi nr 103928B oceniono jako dostateczny. Droga podzielona była na trzy 
odcinki. Dwa z nich posiadały nawierzchnię żwirową z widocznymi zadoleniami 
i koleinami, w których gromadziła się woda. Zalecono uzupełnienie ubytków nawierzchni 
drogowej, wykonanie prac porządkowych w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów. 

[2] Stan drogi nr 103922B (z nawierzchnią zmienną brukowo-żwirową) oceniono jako 
zadowalający, z wyjątkiem odcinka z nawierzchnią gruntową, której stan oceniono na zły 
(widoczne zadolenia i koleiny, w których po opadach deszczu gromadziła się woda). 
Zalecono wykonać: miejscowe naprawy i uzupełnić ubytki nawierzchni, oczyścić 
i udrożnić rowy drogowe, nową nawierzchnię drogową na odcinku drogi od km 4+218 
do km 4+342, wycinkę drzew i krzewów ograniczających widoczność i zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu pojazdów, prace porządkowe w bezpośrednim sąsiedztwie 
przepustów. 

[3] Stan drogi nr 103899B (z nawierzchnią z masy bitumicznej) oceniono jako 
niezadowalający. Na całym jej przebiegu: występowały liczne nierówności, zadolenia, 
spękania i ubytki nawierzchni; nie funkcjonował należycie odpływ wód opadowych; 
tworzyły się zastoiska wodne. Zalecono naprawę nawierzchni bitumicznej na całej 
powierzchni.                                                                      (dowód: akta kontroli str. 70-83) 

1.6. Analiza dokumentacji stałej organizacji ruchu na pięciu drogach gminnych (o których 
mowa w pkt 1.4 niniejszego wystąpienia) wykazała, że została ona opracowana 
i zatwierdzona przez organ zarządzający ruchem (Starostę Sokólskiego) dla trzech z pięciu 
analizowanych dróg (objętych zadaniami zrealizowanymi w ramach Programu). Z informacji 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Ustawa zwana dalej „Prawem budowlanym”. 
11  Umowy odpowiednio z 14 września 2016 r. i 4 maja 2015 r. 
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Starosty Sokólskiego wynika, że latach 2015 – 2018 (do 17 kwietnia) zatwierdzonych 
zostało sześć projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, przedłożonych przez 
Wójta. Na dzień zakończenia niniejszej kontroli NIK, 14 z 46 dróg gminnych posiadało 
projekty stałej organizacji ruchu zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. Urząd 
w związku z realizacją umowy na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg 
gminnych, zawartą 14 września 2016 r. z firmą zewnętrzną (PUH „MAX-Drogi Centrum”), 
posiadał projekty stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych. Nie zostały one 
jednak przekazane do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem. Stosownie do § 3 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem12, podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej 
drodze lub jej zmiany jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający 
ruchem.                                                                       (dowód: akta kontroli str. 187, 191-192) 

Wójt wyjaśnił, że: „stała organizacja ruchu dla wszystkich dróg gminnych została 
opracowana w końcu roku 2017, niektóre z projektów wymagają poprawy i uzupełnienia 
przed przekazaniem do zatwierdzenia przez organ zrządzający ruchem tj. Starostę 
Sokólskiego. Po skorygowaniu błędów projekty zostaną przekazane do uzgodnienia 
i zatwierdzenia przez odpowiednie organy. Wszystkie nowo budowane, przebudowywane 
i remontowane drogi mają sporządzany i zatwierdzony projekt zmian stałej organizacji 
ruchu.”                                                                         (dowód: akta kontroli str. 188-190, 385) 

Starosta Sokólski poinformował że nie przeprowadzał kontroli, o których mowa w § 12 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem, w zakresie dróg objętych dofinansowaniem 
z budżetu państwa, gdyż nie zostały przesłane przez Gminę zawiadomienia 
o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. Odnosząc się do kwestii zaniechania tego 
zawiadomienia (wymaganego § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia), Wójt wyjaśnił: 
„obowiązek […] nie został dopełniony przez przeoczenie pracownika”. Przekazane 
„informacje o tym wymogu pozwolą nam na jak najszybsze wykonanie tego obowiązku”. 

                                                         (dowód: akta kontroli str. 126-127, 472-473) 

1.7. W latach 2015 – 2017 Wójt nie sporządzał i nie przekazywał GDDKiA rocznych 
informacji o sieci dróg gminnych (co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”).                                   (dowód: akta kontroli str. 98-99) 

1.8. W latach 2016 – 2018 do Urzędu wpłynęły dwie skargi dotyczące dróg gminnych. 

[1] Kilkunastu mieszkańców wsi Ostrynka, w związku z modernizacją drogi gminnej, wniosło 
(26 sierpnia 2016 r.) o zrównanie krawężników i chodników z poziomem jezdni oraz 
poszerzenie jezdni z 5 m do 6 m. Wójt, w odpowiedzi udzielonej 1 września 2016 r., 
wyjaśnił, że: „szerokość jezdni będzie wynosić 5,5 m. Uwarunkowane jest 
to koniecznością dowiązania przebudowanego odcinka do istniejącego ciągu 
komunikacyjnego” […] zaś zrównanie krawężników i chodników z poziomem drogi 
nie jest możliwe ze względu na warunki techniczne jakim powinny odpowiadać ciągi 
piesze, spowodowało by to istotne zmiany w zatwierdzonym projekcie co mogło by 
skutkować wstrzymaniem budowy i utratą dofinansowania”.  

[2] Mieszkaniec gminy złożył (17 lipca 2017 r.) skargę na Wójta wskazując, że utrudnia 
on realizację programu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014 – 2020, gdyż w związku 
z budową drogi zamknięto wyjazd z jego posesji. Skarżący wskazał, że proponował 
oddanie części gruntów (wywłaszczenie) pod przedłużenie drogi bądź utwardzenie 
części działki kostką brukową, co stanowiłoby wjazd na jego działkę. Przewodniczący 
Rady Gminy poinformował skarżącego (10 sierpnia 2017 r.), iż jego sprawa nie może 
być załatwiona w terminie wskazanym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego13, ale będzie rozpoznana na najbliżej sesji 
Rady Gminy. Rada uchwałą z 29 sierpnia 2017 r.14 uznała, że skarga jest bezzasadna. 
Przeprowadzone – przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy – postępowanie wyjaśniające 
wykazało, iż inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 784. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie zarządzania ruchem”.  
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. Ustawa zwana w dalszej treści „KPA”. 
14 Nr XXVII/166/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Janów. 



 

6 

i zasadami sztuki budowlanej. Działka skarżącego ma zapewniony dojazd do drogi 
publicznej i połączenie to nie zostało w żaden sposób zamknięte lub ograniczone. 

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 49-53) 

1.9. W dokumentach planistycznych Gminy nie wyodrębniono terenów inwestycyjnych. 
W okresie objętym kontrolą, Wójt – w związku z realizacją przedsięwzięć drogowych 
dofinasowanych środkami Programu – nie podejmował działań na rzecz zmiany systemu 
planowania przestrzennego. Przebudowane odcinki dróg gminnych zapewniały dostęp 
do dużych gospodarstw rolnych i ogrodniczych.                    (dowód: akta kontroli str. 57-58) 

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

1. Wójt, jako zarządca dróg gminnych, nie opracował projektu planu rozwoju gminnej sieci 
drogowej, przedstawiającego główne zamierzenia inwestycyjne związane z budową 
i przebudową dróg. Obowiązek jego opracowania przez zarządcę drogi wynika z art. 20 
pkt 1 ustawy o drogach Nie opracowano również projektów planów finansowania 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, mimo takiego obowiązku 
ustalonego w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach.                                                          

Wójt wyjaśnił, że: „Projekt planu rozwoju gminnej sieci drogowej, przedstawiający 
główne zamierzenia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg nie został 
opracowany jako odrębny dokument, ale elementy strategicznego i długotrwałego 
planowania w zakresie dróg znalazły odzwierciedlenie w innym dokumencie takim, 
jak Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Janów na lata 2016 – 2015”. Wójt podał dalej, 
że: „Projekty planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg nie zostały opracowane jako odrębne dokumenty, ale zostały ujęte jako elementy 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2016 – 2020”.  

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 98) 

W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Janów na lata 2016 – 2025” ujęto osiem inwestycji 
drogowych o wartości szacunkowej 25.000 tys. zł, w tym dwa objęte kontrolą zadania 
dofinansowane z Programu, a w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Janów 
na lata 2016 – 2020”15 przewidziano finansowanie czterech zadań inwestycyjnych 
drogowych o wartości 3.161 tys. zł, w tym budowę drogi gminnej na odcinku droga 
powiatowa nr 1308B – Łubianka (będącej częścią zrealizowanego projektu „Integracja 
dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 […]”.                 (dowód: akta kontroli str. 20-29) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że plany rozwoju sieci drogowej stanowią 
podstawowe dokumenty niezbędne dla właściwego utrzymania i rozwoju tej sieci, 
a także umożliwiają optymalny wybór zadań do realizacji. Opracowanie takich planów 
ma za zadanie wskazać np. mieszkańcom Gminy kierunki rozwoju dróg gminnych 
i przewidywany okres realizacji inwestycji drogowych. 

2. Ewidencja dróg gminnych nie zawierała niektórych elementów wymaganych 
rozporządzeniem w sprawie ewidencji dróg, bowiem księgi drogi założone dla pięciu 
analizowanych dróg nie zawierały wymaganych wykazów: dzienników objazdów dróg    
– rocznych kontroli stanu technicznej sprawności drogi (tab. 4) i protokołów pięcioletnich 
kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi (tab. 5), 
tj. elementów określonych w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia16. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33) 

Wójt wyjaśnił, że: „Ewidencja dróg gminnych jest założona i prowadzona w oparciu 
o programowanie firmy Max-Drogi […] Elementy takie, jak wykaz dzienników objazdów 
dróg czy też wykaz protokołów kontroli okresowej, wykaz protokołów odbiorów robót 
czy też wykaz protokołów katastrof drogi są elementami składowymi książki drogi. 
Powyższe wykazy zostaną uzupełnione i uaktualnione”.  (dowód: akta kontroli str. 44-46) 

                                                      
15 Uchwała Nr XVI/86/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Janów na lata 2016 – 2020. 
16  Ewidencja ta nie obejmowała także wykazu protokołów odbioru robót odcinka drogi (tab. 6), którego wypełnianie nie było 

obligatoryjne – stosownie do opisu wzoru tego wykazu w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Wójt nie wystąpił do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o nadanie 
numerów drogom gminnym w związku z podjętymi w latach 2009 i 2017 uchwałami 
Rady Gminy Janów17 o zaliczeniu sześciu dróg do kategorii dróg gminnych. Część robót 
drogowych zrealizowanych w ramach Programu (w 2016 roku) wykonano na drogach 
zaliczonych do kategorii dróg gminnych, którym nie nadano numerów. Zgodnie z art. 10 
ust. 7 pkt 2 ustawy o drogach, numery drogom gminnym nadaje Zarząd Województwa. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że: „sprawa nadania numerów drogom gminnym w związku 
z podjętymi w 2009 i 2017 roku uchwałami Rady Gminy Janów została zaniedbana. 
Gmina Janów, w jak najkrótszym terminie, wystąpi do Marszałka Województwa 
Podlaskiego z wnioskiem o nadanie numerów drogom w związku z podjętymi 
uchwałami”.                             (dowód: akta kontroli str. 46-47, 98-99, 100-105, 488-489) 

4. W 2015 roku nie udokumentowano przeprowadzenia objazdów pięciu objętych analizą 
dróg gminnych18. Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli dróg wynika z art. 20 
pkt 10 ustawy o drogach. Wskazano w nim, że do zarządcy drogi należy 
w szczególności: przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które 
wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.                                                                       (dowód: akta kontroli str. 32-33) 

Wójt wyjaśnił, że „objazdy dróg gminnych przeprowadzane są corocznie, sprawdzany 
jest stan techniczny dróg i stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2015 kontrola 
taka również była wykonana, nie dokonano jednak wpisów do dzienników objazdów 
dróg”.                                                                             (dowód: akta kontroli str. 188-190) 

5. Zaniechano realizacji obowiązku sporządzania informacji dla celów statystycznych 
i przekazywania jej do GDDKiA. Stosownie do § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
trybu sporządzania informacji, zarządca drogi jest zobowiązany sporządzać informacje 
dla celów statystycznych, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci 
dróg publicznych i przekazywać je GDDKiA raz w roku, do końca pierwszego kwartału 
(wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego).                        (dowód: akta kontroli str. 98) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że: „Obowiązek sprawozdawczy do GDDKiA, stosownie do art. 18a 
ust. 7 ustawy o drogach publicznych został zaniedbany. Gmina Janów zobowiązuje się 
do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z zadań sprawozdawczych”. 
                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 44-47) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zadań zarządcy drogi. 
Nieprawidłowości w realizacji tego zadania istotnie utrudniały prowadzenie rzetelnej analizy 
standardów lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ocenę 
atrakcyjności i dostępności potencjalnych terenów inwestycyjnych. 

2. Wybór do realizacji projektów dofinansowanych środkami Programu 

2.1. Z danych ewidencji dróg wynika, że gmina zarządzała 46 drogami o długości 99,3 km, 
z tego: 13,81 km klasy L i 85,49 km klasy D. Drogi publiczne zajmowały 42,48 ha 
powierzchni gminy. W latach 2015 – 2017 nakłady finansowe na drogi z budżetu Gminy 
sukcesywnie wzrastały i w poszczególnych latach wyniosły: 377,1 tys. zł, 3.541,1 tys. zł 
(z tego: 2.640 tys. zł, tj. 74,5%, z Programu), 4.669,2 tys. zł (z tego: 1.548 tys. zł, tj. 33,1%, 
z Programu i 802 tys. zł, czyli 17,2%, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020). Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 431 tys. zł. W latach           
2015 – 2018 przebudowano (wyremontowano) 8.189 m dróg gminnych, z tego: 6.391 m 
(78%) w ramach Programu.                              (dowód: akta kontroli str. 16-19, 97, 386, 474) 

 

 

                                                      
17 Uchwały Rady Gminy Janów: Nr XIX/133/09 z dnia 8 września 2009 r., Nr XXII/127/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., 

Nr XXVIII/169/17 z dnia 9 października 2017 r.   
18 Nr 103928B, 103922B, 103899B, 103907B i 103923B. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach 2016 – 2017 do dofinansowania w ramach Programu zakwalifikowano dwa wnioski 
Gminy, które podczas oceny uzyskały odpowiednio: 35 i 39 pkt i zajęły dziewiąte 
i 20 miejsce na listach rankingowych wniosków, zatwierdzonych przez Wojewodę 
Podlaskiego19. 

Dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu dwa projekty. 

I. Projekt pt. „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę 
i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B (z miejscowości Sosnowe Bagno do granicy 
gminy), nr 103899B (z miejscowości Rudawka przez miejscowość Sosnowe Bagno 
i do miejscowości Ostrynka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną” dotyczył dróg o długości 5.154 m (dalej „Projekt z 2016 roku”). 
Nakłady inwestycyjne wyniosły 2.640 tys. zł. Poniesiono je na: roboty budowlane            
– 2.275,5 tys. zł, wykup działek – 180,3 tys. zł, wykonanie projektu i prac geodezyjnych 
– 124,6 tys. zł, nadzór inwestorski – 59,6 tys. zł. Zgodnie z umową20, zadanie 
sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.146,6 tys. zł, co stanowiło 
50% kwoty objętej dofinansowaniem (2.293,2 tys. zł). Pozostałe wydatki inwestycyjne 
(1.493,4 tys. zł) opłacono z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Korycin21 (300 tys. zł) 
i ze środków własnych Gminy (1.193,4 tys. zł).                    (dowód: akta kontroli str. 125) 

II. Nakłady inwestycyjne na realizację Projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 103928B 
w miejscowości Nowowola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” o długości 
1.237 m (dalej „Projekt z 2017 roku”) wyniosły 1.548,2 tys. zł. Dotyczyły one kosztów: 
robót budowlanych – 1.509,2 tys. zł, nadzoru inwestorskiego – 15,1 tys. zł oraz prac 
projektowych i innych dodatkowych – 23,9 tys. zł. Zgodnie z umową22 (i aneksem nr 1) 
zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 697,4 tys. zł, 
co stanowiło 50% kwoty objętej dofinansowaniem (1.394,8 tys. zł). Pozostałe wydatki 
inwestycyjne w wysokości 850,8 tys. zł sfinansowano z dotacji udzielonej przez Wójta 
Gminy Korycin23 (260 tys. zł) i środków własnych Gminy (590,8 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 109-125) 

Zamierzone przedsięwzięcia miały skutkować: rozwojem sieci dróg gminnych w związku 
z planowaną budową nowego odcinka drogi o długości 1.239 m (od drogi wojewódzkiej 
nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B) oraz modernizacją trzech dróg istniejących o długości 
5.152 m. Uzyskane efekty rzeczowe planowanych inwestycji drogowych opisano w punkcie 
2.5 wystąpienia.                                                                         (dowód: akta kontroli str. 386) 

2.2. Jak już wzmiankowano w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia, Gmina nie dysponowała 
planem rozwoju sieci drogowej i projektami planów finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (wymaganych 
art. 20 pkt 1 i 2 ustawy drogach). Według wyjaśnienia Wójta, planowanie zadań 
inwestycyjnych na drogach gminnych – w sytuacji braku tych dokumentów – polegało 
na: „zatwierdzeniu tych zadań w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Janów na lata      
2016 – 2025”, a których to odzwierciedleniem w finansowaniu był Wieloletni Plan 
Inwestycyjny Gminy Janów na lata 2016 – 2020. Dodatkowo na posiedzeniach Rady Gminy 
informowano o propozycjach zadań inwestycyjnych, które to następnie były zatwierdzane 
do realizacji”.                                                       (dowód: akta kontroli str. 126-127, 472-473) 

2.3. Komendant Powiatowy Policji poinformował, że w okresie pięciu lat przed modernizacją 
dwóch dróg gminnych (nr 103899B od miejscowości Rudawka do miejscowości Sosnowe 
Bagno i dalej do granicy gminy oraz drodze 103900B w miejscowości Ostrynka) 
nie zgłoszono zdarzeń drogowych.                                     (dowód: akta kontroli str. 128-129) 

                                                      
19 Odpowiednio: 16 września 2016 r. i 21 listopada 2017 r. 
20 Umowa nr 9 G/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Integracja dróg gminnych 

z droga wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 103922 B, nr 103899B […]”, 
realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”, zawarta 1 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Janów. 

21 Umowa dotacji zawarta 28 września 2016 r. pomiędzy Gminą Korycin a Gmina Janów.  
22 Umowa nr 20 G/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Przebudowa drogi gminnej 

nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”, realizowanego w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zawarta 
10 maja 2017 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Janów. 

23 Umowa dotacji zawarta 11 lipca 2017 r. pomiędzy Gmina Korycin a Gminą Janów. 
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2.4. Analiza dokumentacji obu projektów zrealizowanych w ramach Programu wykazała, 
że we wnioskach o dofinansowanie podano rzetelne dane i informacje odzwierciedlające: 

− możliwość zapewnienia finansowego wkładu własnego gminy, w tym wskazano 
na partycypację Gminy Korycin w kosztach obu projektów (300 tys. zł i 260 tys. zł dotacji 
na poszczególne zadania), 

− parametry inwestycji drogowych planowanych do realizacji (wynikające z dokumentacji 
techniczno-budowlanej), m.in. dotyczące długości i szerokości pasów ruchu, 
usytuowania i szerokości chodnika oraz poboczy), 

− dane zawarte w oświadczeniu wnioskodawcy o załączeniu do wniosku wymaganych 
załączników dotyczących realizacji procesu budowlanego24. 

(dowód: akta kontroli str. 130-142) 

2.5. W następstwie zrealizowanych inwestycji drogowych osiągnięto efekty rzeczowe 
założone we wnioskach o dofinansowanie projektów zrealizowanych w latach 2016 – 2017, 
bowiem: 

− wybudowano zaplanowany odcinek drogi gminnej o długości 1.239 m i zmodernizowano 
trzy drogi o długości 5.152 m, na których dotychczasową nawierzchnię żwirową, 
z kamienia i częściowo bitumiczną zastąpiono nawierzchnią betonowo- asfaltową,  

− w ramach Projektu z 2016 roku w miejscowości Ostrynka wybudowano 1.033 m 
chodnika o szerokości 1,5 m i dwa perony przystankowe, trzy przepusty drogowe 
o długości 44,7 m, a w ramach Projektu z 2017 roku – wzdłuż drogi (po lewej stronie) 
wybudowano 1.211 m chodnika (szerokości 2 m) z kostki brukowej, peron autobusowy 
o długości 28 m i dwa „wyniesione” przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym. 

Tym samym osiągnięto poprawę parametrów technicznych dróg poprzez: wykonanie 
utwardzonej nawierzchni zgodnej z wymogami norm szerokości, wykonanie poboczy 
i rowów, usunięcie zakrzaczeń w celu poprawy widoczności, udrożnienie przepustów, 
urządzenie i wzmocnienie konstrukcji zjazdów do przyległych gospodarstw i na pola 
uprawne. Ponadto poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. poprzez budowę 
peronów autobusowych. Zrealizowane inwestycje drogowe korzystnie wpłynęły na spójność 
sieci dróg publicznych, gdyż poprawiły połączenia lokalne z ciągami dróg wyższej kategorii 
tj. powiatowymi i wojewódzkimi. Realizowane inwestycje zwiększyły atrakcyjność 
inwestycyjną gminy oraz dostępność do terenów związanych z ruchem turystycznym 
(Ostoja Knyszyńska, Rezerwat Starodrzew Szyndzielski, Puszcza Knyszyńska). W efekcie 
ułatwiono dojazd do gospodarstw agroturystycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 143-149, 386) 

2.6. Do rozpoczęcia kontroli NIK realizacja obu inwestycji drogowych i prawidłowość 
wykorzystania dotacji na zadania dofinansowane w ramach Programu nie były kontrolowane 
przez służby Wojewody Podlaskiego, Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokółce. Natomiast w okresie objętym 
kontrolą Starostwo Powiatowe w Sokółce trzykrotnie skontrolowało oznakowanie dróg 
na terenie gminy.                                                                    (dowód: akta kontroli str. 98-99) 

2.7. Stosownie do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)25, drogi zmodernizowane w ramach 
Programu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Za wartość początkową 
zmodernizowanych dróg przyjęto wartość prac modernizacyjnych przeprowadzonych 
na tych drogach (nakłady na środek trwały). Wartość tę określano w protokole przekazania-
przyjęcia środka trwałego, sporządzonego na podstawie ostatecznego protokołu odbioru 
robót (zawierającego wartość wykonanych prac). Wartość zmodernizowanych dróg 
ujmowano w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupie 22 Infrastruktura 
transportu, rodzaju 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. W ewidencji 

                                                      
24 Oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia 

inwestora o zamiarze budowy, czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę 
merytoryczną wniosku, projekt organizacji ruchu, projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa 
drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi, umowa partnerska wraz z uchwałą 
potwierdzającą przez partnera deklarowany wkład finansowy.  

25  Dz. U. poz. 1864. 
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środków trwałych nie ujmowano jednak wartości gruntów zajętych pod drogami gminnymi, 
co opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”  

(dowód: akta kontroli str. 98-99) 

Do zakończenia niniejszej kontroli NIK w ewidencji środków trwałych ujęto 19 z 46 dróg 
gminnych, którym nadano jednolite numery inwentarzowe lub zaliczono do kategorii dróg 
gminnych, na podstawie uchwał Rady Gminy. Pozostałych 27 dróg w tej ewidencji nie ujęto. 
Kwestię tę szerzej opisano poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

            (dowód: akta kontroli str. 150-155) 

Ponadto do dnia kontroli Gmina nie uregulowała stanu prawnego 177 działek oraz 
nie doprowadziła do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności do 88 działek 
zajętych pod drogi gminne, co opisano poniżej.      (dowód: akta kontroli str. 98-99, 106-108) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W ewidencji środków trwałych26 nie ujęto wartości gruntów pod drogami gminnymi, 
w tym zmodernizowanymi w ramach Programu. Nie wykazano także wartości 27 z 46 
dróg gminnych jako obiektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość gruntów 
pod drogami powinna być ujęta w grupie 0 „Użytki gruntowe”, podgrupie 04 „Tereny 
komunikacyjne”, rodzaju 040 „Drogi” (rodzaj ten obejmuje grunty, które są pasami 
drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych), a pozostała wartość dróg (jako 
obiektu budowlanego) – w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupie 22 
Infrastruktura transportu, rodzaju 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi 
pozostałe. Ujęcie w księgach rachunkowych niepełnej wartości dróg (ograniczającej się 
do wartości nakładów poniesionych na ich budowę lub przebudowę) stanowiło naruszenie 
art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 5 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości27, nakazujących m.in. rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Stosownie do art. 17 ust. 1 
pkt 1 powołanej ustawy, konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności 
dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych. W myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy, do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło 
w tym okresie sprawozdawczym.         (dowód: akta kontroli str. 98-99, 150-155, 479-487) 

Skarbnik Gminy i Wójt wyjaśnili: „w księdze środków trwałych prowadzonej przez 
pracownika wydziału finansowego ujęte są wyłącznie ilości i wartości dróg przyjętych 
do ewidencji w wyniku zakończenia inwestycji. Działki zajęte pod pozostałe drogi 
nieutwardzone nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych w grupie 0 (użytki 
gruntowe) […]. Spowodowane jest to nieprzekazaniem przez referat rolnictwa 
dokumentów potwierdzających prawo własności tych działek. Na chwilę obecną 
nie przeprowadzono szacunku działek zajętych pod drogi, dlatego nie jest znana ich 
wartość. Referat rolnictwa dysponuje jedynie ewidencją ilościową dróg gminnych”. Wójt 
Gminy ponadto wyjaśnił, że: „w księdze środków trwałych ujęto 19 dróg, których znana 
jest wartość, tzn. dostępne są dokumenty księgowe w celu zweryfikowania poniesionych 
nakładów finansowych”                                      (dowód: akta kontroli str. 46-47, 475-476) 

2. Gmina nie uregulowała stanu prawnego 177 działek zajętych pod drogi gminne (władane 
przez Gminę na zasadach posiadania samoistnego) oraz nie doprowadziła 
do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności do 88 działek zajętych pod drogi 
gminne, dla których Gmina posiadała tytuł prawny. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece28, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności 
w księdze wieczystej. Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

                                                      
26  Ewidencja prowadzona w programie komputerowym System Środki Trwałe 2, Sputnik Software Poznań. 
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.  
28  Dz. U. z 2013 poz. 707, ze zm. 
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oraz jednostek samorządu terytorialnego29, organy jednostek samorządu terytorialnego, 
właściwe w sprawach gospodarowania nieruchomościami zostały zobowiązane              
– w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 19 listopada 2009 r.)       
– do złożenia w Sądach Rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego wraz 
z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.  

(dowód: akta kontroli str. 98-99, 106-108) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że: „Nie ma sensownego wytłumaczenia odkładania na później 
regulacji stanu prawnego dróg i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności 
gminy. Z 265 działek zajętych pod drogi gminne, 88 posiada tytuł prawny, na podstawie 
którego działki te stały się własnością gminy. W okresie trwania kontroli wystąpiono 
do Starostwa Powiatowego w Sokółce o wydanie wypisów z rejestru gruntów 
przedmiotowych działek oraz przygotowano wnioski do założenia ksiąg wieczystych. 
Z chwilą otrzymania wypisów zostaną złożone wnioski o założeniu ksiąg wieczystych 
i ujawnieniu prawa własności Gminy do tych działek. W stosunku do pozostałych działek 
sukcesywnie będą składane wnioski do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji 
stwierdzających nabycie z mocy prawa własności nieruchomości pod drogami gminnymi, 

a następnie ujawnianie tego prawa w księgach wieczystych”.                
(dowód: akta kontroli str. 46-47) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
aktywność Gminy w zakresie rozwoju sieci dróg. W efekcie zdołano wybudować 1.239 m 
nowej drogi i zmodernizować trzy istniejące drogi o długości 5.152 m. Zrealizowane 
inwestycje drogowe zapewniły realizacje celów Programu, w szczególności poprzez 
podniesienie standardów technicznych i zwiększenie parametrów użytkowych dróg 
gminnych. Zrealizowane inwestycje poprawiły także połączenia dróg lokalnych z drogami 
wyższej kategorii, co niewątpliwe zwiększyło płynność ruchu i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na drogach gminnych.  

3. Realizacja wybranych inwestycji drogowych dofinansowanych środkami 
Programu  

3.1. Analiza dokumentacji inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Programu 
wykazała, że:  

− prace budowlane na drogach wykonanych w ramach Projektu z 2016 r. prowadzono 
na podstawie dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej30, wydanych 
na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust.1, art.12 i art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych31 (roboty drogowe zrealizowano w okresie ważności pozwoleń), 

− drogę w miejscowości Nowowola wykonano w trybie określonym w art. 28 ust. 1 i art. 30 
ust. 2 Prawa budowlanego, tj. po zgłoszeniu we wrześniu 2016 roku do Starosty Powiatu 
Sokólskiego zamiaru przebudowy drogi gminnej (inwestycję rozpoczęto 12 kwietnia 
2017 r., tj. po upływie 30-dniowego terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu 
i przed 2-letnim okresem wygaśnięcia zgłoszenia),    

− zadania inwestycyjne zrealizowano na podstawie kompletnej dokumentacji 
projektowej32, zawierającej elementy wyszczególnione w § 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego33, 

− zgodnie z wymogiem § 12 ww. rozporządzenia, opracowane były też Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej „SST”), 
określające m.in. [1] wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

                                                      
29  Dz. U. z 2012 r. poz. 1460. 
30 Decyzje Starosty Sokólskiego Nr 2/16 i 3/16 z dnia 24 marca 2016 r.  
31 Dz. U. z 2015 r. poz. 2031. 
32 Sporządzona przez firmę KOMI Z. Kozikowski Biuro Obsługi Inwestycji Drogowych. 
33  Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, ze zm. 
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dostawy, składowaniem i kontrolą jakości, [2] wymagania dotyczące wykonania 
robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 
specjalne, [3] opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, [4] opis 
sposobu odbioru robót budowlanych.                     

(dowód: akta kontroli str. 159-183, 184-185, 292-304, 305-310) 

3.2. Wyłonienia wykonawców robót budowlanych w obu zadaniach zrealizowanych 
w ramach Programu dokonano z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych34, w trybie przetargu nieograniczonego. 
W obu przetargach: 

− wartość szacunkową zamówień ustalono w oparciu o aktualne kosztorysy inwestorskie: 
w przypadku Projektu z 2016 roku – 25 marca 2016 r. na kwotę 4.741 tys. zł netto, 
tj. równowartość 1.135 tys. euro (trzy kosztorysy inwestorskie opracowane w sierpniu 
i wrześniu 2015 roku), a Projektu z 2017 roku – 3 marca 2017 r. na kwotę 1.509 tys. zł 
netto, tj. równowartość 361 tys. euro (kosztorys inwestorski z sierpnia 2016 roku);  

− ogłoszenia o zamówieniach opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń (29 marca 2016 r. i 14 marca 
2017 r.35); 

− do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Wójt powołał komisje przetargowe (29 marca 2016 r. i 22 marca 2017 r.36); 

− wszystkie osoby związane z postępowaniem przetargowym złożyły oświadczenie 
określone w art. 17 ust. 2 PZP; 

− w przypadku Projektu z 2016 roku, w terminie składania ofert złożono pięć ofert, 
z których wybrano ofertę37 z ceną 2.275 tys. zł i gwarancją 5 lat, a w przypadku Projektu 
z 2017 roku – złożono dwie oferty, z których wybrano ofertę38 z ceną 1.509 tys. zł 
i gwarancją 7 lat (nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy); 

− zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano uczestnikom 
postępowań 5 maja 2016 r. i 5 kwietnia 2017 r.; informacje te zostały również 
zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego; 

− umowy z wybranymi wykonawcami podpisano 13 maja 2016 r. i 12 kwietnia 2017 r. 
(ich zapisy były zgodne z warunkami wynikającymi ze złożonych ofert); 

− wykonawcy tytułem zabezpieczenia umów przedłożyli gwarancje bankowe ważne 
do czasu zakończenia okresu rękojmi (tj. 15 listopada 2021 r. i 22 października 2024 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 197-200, 201-231, 232-261, 262-274, 275-285, 288-291) 

3.3. Inwestycję w 2016 roku rozpoczęto po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 
na budowę, a w 2017 roku – po wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu 
do zgłoszenia Gminy (art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego). Wykonawcom w terminach 
określonych w umowach przekazano dokumentację projektową i place budowy.  

(dowód: akta kontroli str. 159-183, 184-185, 311-317) 

Stosownie do wymogów § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem, Wójt 
w wymaganym terminie (co najmniej na siedem dni przed dniem wprowadzenia organizacji 
ruchu), zawiadomił PZD oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce o wprowadzeniu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z przebudową dróg.         

(dowód: akta kontroli str. 318-321) 

 

                                                      
34 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. Ustawa zwana dalej „PZP”. 
35  Odpowiednio pod nr. 70436-2016 i 43274. 
36  Odpowiednio zarządzeniami Nr 9/2016 i Nr 12/2017. 
37  Według kryterium oceny ofert: najniższa cena – 95%, gwarancja – 5%. 
38  Według kryterium oceny ofert: najniższa cena – 60%, gwarancja – 40%. 
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3.4. Gmina sprawowała rzetelny nadzór nad realizacją obu zbadanych zadań, powołując 
w tym celu inspektorów nadzoru inwestorskiego (z uprawnieniami budowlanymi), którzy 
na bieżąco potwierdzali w dziennikach budowy39 wykonanie prac zgłaszanych przez 
wykonawców, a także razem z przedstawicielami zamawiającego uczestniczyli w odbiorach 
częściowych i końcowych.                                                  (dowód: akta kontroli str. 322-334) 

Z zapisów w dziennikach budów wynikało, że były one prowadzone zgodnie z wymogami 
określonymi w rozdziale 2 (§§ 2 – 12) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia40. 
Poszczególne etapy budowy dróg, w tym roboty ulegające zakryciu, były odbierane przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, co potwierdzano stosownymi wpisami w dokumentacji 
budowy. Dziennik budowy drogi w miejscowości Nowowola zawierał wpisy dotyczące 
pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót. Wpisów takich nie było 
natomiast w dziennikach budów realizowanych w ramach Projektu z 2016 roku. 
Nie wystąpiły też adnotacje wskazujące, że w trakcie robót Gmina zlecała dodatkowe 
badania jakości wykonanych nawierzchni odcinków dróg i użytych do nich materiałów. 

                                    (dowód: akta kontroli str. 335-355) 

Stosownie do warunków określonych w SST, wykonawcy robót opracowali Programy 
Zapewnienia Jakości (dalej „PZJ”), w których przedstawili sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektorów nadzoru41.                                                       (dowód: akta kontroli str. 356-359) 

3.5. W trakcie realizacji Projektu z 2016 roku wykonawcy nie udzielano zamówień 
uzupełniających. Natomiast realizując Projekt z 2017 roku wystąpiła konieczność wykonania 
dodatkowych robót, potwierdzona przez Komisję (w składzie: inspektor nadzoru, kierownik 
budowy, przedstawiciele inwestora) w protokole konieczności z 17 kwietnia 2017 r. Komisja 
ustaliła, że: „W związku z nieujęciem w dokumentacji technicznej znacznej ilości drzew 
i krzewów do wycinki, koniecznością wykonania dodatkowych robót ziemnych w ilości 93 m3 
w związku ze zmianą niwelety jezdni i korekty trasy w planie oraz koniecznością 
oznakowania skrzyżowania drogi gminnej w środku wsi Nowowola znakami pionowymi D-1 
zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach inwestycji”. Komisja 
zaproponowała, aby roboty te wykonać zamiennie, za odstąpienie od wykonania 
odwodnienia liniowego w rejonie wniesionych przejść dla pieszych42. Komisja wskazała, 
że: „Na terenach wiejskich nawierzchnia ulicy jest stale zanieczyszczana 
zanieczyszczeniami gospodarskimi, które spływając wraz z wodami powierzchniowymi będą 
zanieczyszczać i zamulać korytka odwodnienia liniowego, które nie będą spełniać swojego 
zadania”. Wartość zleconych robót dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu 
powykonawczego – robót zamiennych (8.945 zł brutto). Koszt tych robót wyniósł natomiast 
8.856 zł brutto. Robót dodatkowych udzielono zgodnie z postanowieniami § 12 umowy 
zawartej z wykonawcą (które przewidywały możliwość wykonania robót zamiennych 
wynikających z błędów/pomyłek w dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi 
na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy43) i art. 67 
ust 1 pkt 6 PZP. Możliwości udzielania zamówień dodatkowych została przewidziana 
w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym.        (dowód: akta kontroli str. 275-285, 366-384) 

3.6. W obu przypadkach przed dokonaniem odbioru analizowanych inwestycji, Gmina 
uzyskała od wykonawcy operaty kolaudacyjne zawierające: PZJ, dokumentację 
powykonawczą, atesty i świadectwa jakości materiałów, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą. Z zapisów zawartych w protokołach ostatecznego odbioru robót wynikało, 
że powołana Komisja nie wnosiła uwag do terminowości realizacji inwestycji, 
ani nie stwierdziła usterek wymagających usunięcia.         (dowód: akta kontroli str. 360-365) 

                                                      
39 Dziennik budowy prowadzono dla obu inwestycji (zrealizowanych w ramach projektu z 2016 roku i projektu z 2017 roku). 
40 Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze zm. 
41 Punkt 6 SST „Kontrola jakości robót”. 
42  Pozycja 76d.9.1 kosztorysu ofertowego (24 szt. odwodnienia liniowego przy wyniesionych przejściach dla pieszych za cenę 

7.200 zł netto). 
43 Roboty zamienne mogły być wykonane po podpisaniu przez zamawiającego i wykonawcę odpowiedniego protokołu 

konieczności.  



 

14 

3.7. Z dzienników budów wynika, że inwestycje drogowe (w obu Projektach), zrealizowano 
w terminach określonych w umowach zawartych z wykonawcami, a także w terminach 
wyznaczonych w umowach o udzieleniu dotacji zawartych z Wojewodą Podlaskim. 
Nie wystąpiły przerwy w realizacji robót drogowych skutkujące potrzebą sporządzania 
aneksów do umów wydłużających czas realizacji zadania. Terminy realizacji inwestycji 
mieściły się w terminie wykorzystania dotacji, określonym w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych 
dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg 
powiatowych i gminnych44.    (dowód: akta kontroli str. 335-355, 361-365, 414-419, 439-448) 

3.8. Oględziny dróg zrealizowanych w ramach obu projektów dofinansowanych dotacjami 
z budżetu państwa wykazały, że zostały one wykonane zgodnie z projektami budowlanymi. 
Zachowano projektowane parametry dróg (długość, szerokość, liczba warstw nawierzchni) 
oraz liczby wybudowanych obiektów inżynierskich (przepustów, zjazdów). Zmianę zakresu 
robót, w stosunku do projektowanych, opisano w punkcie 3.5 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 275-285, 368-384, 389-402) 

3.9. Wykonawca Projektu z 2016 roku udzielił zamawiającemu gwarancji jakości na cały 
przedmiot umowy na okres 7,5 lat i rękojmi na 5 lat45. Zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 
umowy z 13 maja 2016 r., wykonawcę zobowiązano „do niezwłocznego przystąpienia 
do usuwania wad na każde wezwanie zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od momentu doręczenia takiego wezwania”. Umowa nie uregulowała kwestii dotyczących 
przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych.    (dowód: akta kontroli str. 262-274, 286-287) 

Wykonawca Projektu z 2017 roku udzielił zamawiającemu gwarancji jakości na cały 
przedmiot umowy i rękojmi na okres 7 lat. Zgodnie z § 16 ust. 4 umowy z 12 kwietnia 
2017 r., wykonawcę zobowiązano „do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad 
na każde wezwanie zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu 
doręczenia takiego wezwania”. Zawarta umowa nie uregulowała kwestii dotyczących 
przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych. Zgodnie z kartą gwarancyjną z 10 sierpnia 
2017 r., okres gwarancji liczony jest od dnia spisania odbioru ostatecznego (10 sierpnia 
2017 r.).                                                                              (dowód: akta kontroli str. 275-291) 

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli NIK nie przeprowadzono przeglądów gwarancyjnych 
obydwu inwestycji realizowanych ze środków Programu. W wyjaśnieniu Wójt Gminy podał, 
że umowy: „nie określają terminów wykonania przeglądów gwarancyjnych, zobowiązują 
natomiast Wykonawcę do usuwania wad w określonym terminie od ich zgłoszenia. 
Wszystkie drogi objęte Programem pomocy są jeszcze w okresie gwarancji. W trakcie 
trwania gwarancji przeprowadzane będą objazdy dróg, kontrole okresowe roczne 
i przeglądy rozszerzone pięcioletnie. Wszelkie zauważone usterki zostaną przekazane 
Wykonawcy z wezwaniem do ich usunięcia. Przed końcem gwarancji przeprowadzony 
zostanie przegląd gwarancyjny pozwalający zwolnić gwaranta z zabezpieczenia należytego 
wykonania zadania”.                                                           (dowód: akta kontroli str. 387-388) 

3.10. Gmina 16 listopada 2016 r. zawiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Sokółce (dalej „PINB”) o zakończeniu budowy dróg realizowanych 
na podstawie pozwolenia w ramach Projektu z 2016 roku. Przyjęcie 7 grudnia 2016 r. 
do użytkowania tych dróg potwierdzono odręcznym wpisem na zawiadomieniu. 
Nie informowano natomiast PINB o zakończeniu budowy drogi w miejscowości Nowowola 
wybudowanej w 2017 roku (zrealizowanej na podstawie zgłoszenia) oraz nie występowano 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Gmina posiada zatwierdzoną 
stałą organizację ruchu dla wymienionych dróg.                (dowód: akta kontroli str. 403-412) 

 

 

                                                      
44  Dz. U. z 2018 r. poz. 740. Rozporządzenie zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie udzielania dotacji na przebudowę, 

budowę lub remonty dróg”. 
45  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po tym okresie, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego 

okresu.  
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3.11. Zadania inwestycyjne zrealizowane z wykorzystaniem środków pochodzących 
z budżetu państwa i dotacji Gminy Korycin rozliczono zgodnie z warunkami umów 
o dofinansowanie46. Gmina występowała do dysponenta środków z wnioskami o wypłatę 
dotacji (w kwotach wynikających z zawartych umów) po wykonaniu i odebraniu robót 
budowlanych, załączając do wniosków wymagane dokumenty rozliczeniowe (m.in. kopie 
faktur i protokołów odbioru). Dotację z budżetu państwa w wysokości odpowiednio: 
1.146,6 tys. zł i 697,4 tys. zł Gmina otrzymała odpowiednio: 12 grudnia 2016 r. i 7 listopada 
2017 r., po opłaceniu faktur wystawionych przez wykonawców. W terminie określonym 
w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji na przebudowę, budowę 
lub remonty dróg, Wojewodzie Podlaskiemu 5 stycznia i 6 listopada 2017 r. przekazano 
rzetelnie sporządzone sprawozdania końcowe, zawierające elementy wymagane w § 10 
ust. 1a powołanego rozporządzenia. Wojewoda Podlaski (odpowiednio: 18 stycznia 2017 r. 
i 2 stycznia 2018 r.) zatwierdził rozliczenia dotacji.            (dowód: akta kontroli str. 413-467) 

3.12. W wyniku oględzin dróg, których wykonanie w latach 2016 – 2017 dofinansowano 
z Programu ustalono, że: 

[1] Nawierzchnia tych dróg była gładka, nie występowały: wysadziny, wyboje, ubytki 
i spękania (wzdłużne lub poprzeczne), spękania siatkowe, obłamania krawędzi, koleiny. 

[2] Pobocza (żwirowe) dróg, były nieuszkodzone, nie występowały ubytki, zaniżenia 
lub zawyżenia, odkształcenia. 

[3] Na powierzchni dróg nie występowały zastoiska wody, a przepusty i rowy odwadniające 
oraz dwie studnie z osadnikiem były drożne. W jednym przypadku brukowanie przepustu 
pod zjazdem na pole było zniszczone (rozłamane). Wójt Gminy Janów wyjaśnił, 
że: „Przyczyna uszkodzenia obrukowania przepustu pod zjazdem na pole (km 0 + 833) 
na drodze od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej 1308 B jest znana. Uszkodzenie 
powstało w wyniku działania wód roztopowych i opadowych w okresie wiosennym. 
Usterka zostanie zgłoszona wykonawcy robót i usunięta w ramach gwarancji […]”. 

 (dowód: akta kontroli str. 188-190) 

[4] Na kontrolowanych drogach ustawione były znaki drogowe zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami stałej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe umieszczone było zgodnie 
z pkt 1.5.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach47.                                          (dowód: akta kontroli str. 389-402) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wybór wykonawców robót drogowych oraz 
sposób realizacji inwestycji dofinansowanych środkami Programu. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę 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 Kontroli48 wnosi o:  

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. 

2. Przekazywanie do GDDKiA informacji o sieci dróg publicznych. 

3. Prowadzenie książek dróg w zakresie przewidzianym wzorem tej ewidencji. 

                                                      
46 Umowy o dofinansowanie środkami z budżetu państwa zadania (…) nr 9G/2016 z 1 czerwca 2016 r. i nr 20G/2017 

z 10 maja 2017 r., zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Janów. Z Gminą Korycin zawarto dwie umowy: 
28 września 2016 r. i 11 lipca 2017 r. 

47   Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. 
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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4. Podjęcie działań mających na celu ustalenia wartości dróg gminnych oraz ujęcie ich 
w ewidencji środków trwałych. 

5. Wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o nadania numerów 
sześciu drogom zakwalifikowanym przez Radę Gminy do kategorii dróg gminnych. 

6. Podjęcie działań w celu uregulowania stanu prawnego 177 działek zajętych pod 
drogami oraz doprowadzenia do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności 
do działek zajętych pod drogi gminne.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden kierownikowi 
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 Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Białystok, dnia 6 czerwca 2018 r. 

 

Kontrolerzy: 

Piotr Żukowski 
Specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

........................................................ ........................................................ 
podpis 

 
 

Marek Zapolski 
Doradca ekonomiczny 

 
………………………………….. 

podpis 

podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
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