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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/092 – Realizacja „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Jan Pierzyński – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/56/2018 z  5 kwietnia 2018 roku 

Artur Gackowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/50/2018 z 21 marca 2018 roku  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zofia Topolińska – Wójt Gminy Lniano2 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
realizację w Urzędzie w okresie objętym kontrolą4 zadań związanych 
z zarządzaniem siecią dróg na terenie Gminy Lniano, w tym zadań dotyczących ich 
przebudowy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”5. 

Wnioski o dofinansowanie objętych kontrolą zadań zawierały dane zgodne 
z dokumentami źródłowymi, a wyboru wykonawców zadań dokonano w wyniku 
prawidłowo przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
Umowy z wykonawcami właściwie zabezpieczały interesy Gminy. Sprawozdania 
z wykorzystania dotacji sporządzono w oparciu o wymagane dokumenty źródłowe 
i terminowo przekazano Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Dla wszystkich dróg 
gminnych założono Książkę drogi, a na przebudowanych drogach wprowadzono 
stałą organizację ruchu. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad6 
terminowo przekazywano wymagane dane statystyczne.  

Izba negatywnie ocenia nieopracowanie Projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz 
Projektu planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych.  
 
 

                                                      
1 Dalej „Urząd” lub „UG”. 
2 Dalej: „Wójt”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Kontrolą objęto lata 2015-2018 (do czasu zakończenia kontroli), z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia 
mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
5 Uchwała nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zmienionego uchwałą nr 159/2016 
z 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 r. (opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury: http://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm); dalej: „Program”. 
6 Dalej: „GDDKiA”. 
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Za nieprawidłowe uznano również: 
− nieprzeprowadzanie w badanym okresie kontroli stanu dróg, wymaganych art. 20 

pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych7 oraz art. 62 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8;  

− nieegzekwowanie od wykonawców obu inwestycji obowiązku opracowania 
i przedłożenia Programu Zapewnienia Jakości; 

− niewłaściwe ujęcie gruntów pod drogami w ewidencji środków trwałych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Urzędzie nie utworzono jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, 
w związku z czym, zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy  
o drogach publicznych, zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy była Wójt Lniana. 
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu9, zadania związane z zarządzaniem 
drogami gminnymi przypisano do samodzielnego stanowiska ds. budownictwa, 
drogownictwa i gospodarki przestrzennej. Zgodnie z Regulaminem do zadań tego 
stanowiska należało m.in. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych 
kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji; modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg 
gminnych oraz nadzór nad ich eksploatacją; planowanie budowy, modernizacji, 
utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz ich finansowania; realizacja inwestycji 
z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych; prowadzenie ewidencji dróg 
gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-23, 38-42)  

W kontrolowanym okresie wymienionymi sprawami zajmował się K. M. - inspektor 
ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej10, posiadający 
wykształcenie magister inżynier o specjalności urządzenia sanitarne, bez uprawnień 
budowlanych. W 2015 r. brał on udział w szkoleniu na temat dróg publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-34)  

Wójt podała w wyjaśnieniach, że inspektor ds. budownictwa, drogownictwa  
i gospodarki przestrzennej wykonuje zadania nie wymagające posiadania uprawnień 
budowlanych. Jeżeli dane zadanie takowych wymaga, Gmina korzysta z usług 
zewnętrznych w tym zakresie. Gmina zleca również podmiotom zewnętrznym 
wykonywanie projektów organizacji ruchu, projektów remontów, renowacji, 
dokumentacji technicznych, kosztorysów ofertowych i inwestorskich oraz 
monitoringu. Na podstawie obserwacji własnych i przeprowadzonej kontroli 
stwierdziła, że stan zatrudnienia w zakresie obowiązku zarządzania drogami jest 
wystarczający. Jest on również porównywalny z innymi jst o podobnej wielkości. 
Dodatkowo K. M. korzysta z pomocy osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy 
administracyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 47-50)  

                                                      
7 Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm., dalej: „ustawa o drogach publicznych”. 
8 Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
9 Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 stycznia 2011 r. oraz Nr 15/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 marca 
2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie, dalej „Regulamin”. 
10 Od 30 sierpnia 2013 r. 
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1.2. Zgodnie ze sprawozdaniami przesyłanymi do GDDKiA oraz prowadzoną 
ewidencją dróg, na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina zarządzała 20 odcinkami dróg 
publicznych o łącznej długości 50,867 km.  

 (dowód: akta kontroli str. 35-37, 99-110)  

Przez cały okres kontrolny łączna długość dróg gminnych klasy L oraz rodzaj 
nawierzchni nie uległa zmianie i wynosiła 15,129 km, w tym 8,555 km dróg 
gruntowych. 
Łączna długość dróg gminnych klasy D w kontrolowanym okresie wzrosła z 33,842 
km (w 2015 r.) do 35,738 km w 2016 r. (tj. o 5,6%). Największy przyrost nastąpił  
w nawierzchni twardej, ulepszonej: typu kostka – z 0,12 km do 1,983 km i typu 
bitumicznego – z 4,538 do 14,583 km. Odpowiednio w tym czasie nastąpił spadek 
długości nawierzchni gruntowej z 28,502 km do 18,49 km. 

(dowód: akta kontroli str. 35-37, 99-110) 

1.3. W Gminie nie opracowano Planu rozwoju sieci drogowej oraz Projektu planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, o których 
mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych11.  

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 47-50)  

1.4. Ewidencja dróg12 prowadzona była w formie elektronicznej za pomocą aplikacji 
komputerowej „Ergo”. Zawierała wszystkie poddane badaniu odcinki dróg, czym 
spełniono obowiązki określone w art. 10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy o drogach 
publicznych. Wszystkie badane odcinki dróg miały nadany numer dróg w formacie 
określonym w § 4 ust. 1 pkt 4 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 tunelom13. Nadano im także numery ewidencyjne drogi14.  
Dla wszystkich dróg założono Książki drogi15, które były prowadzone oddzielnie dla 
każdego odcinka drogi. W Książkach była podana osoba upoważniona do 
dokonywania wpisów. Ponadto wypełnione były: część III. Zestawienie zbiorcze 
danych technicznych odcinka drogi; część VIII. Szczegółowe dane techniczne 
charakteryzujące odcinek drogi: 1. Parametry techniczne odcinka drogi i 2. 
Zagospodarowanie odcinka drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36, 64-98, 310-316)  

1.5. W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu 
dróg16 na badanych drogach, wymaganych art. 20 pkt 10 ustawy o drogach 
publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 64-98, 135-136)  

1.6. Dla trzech z pięciu objętych badaniem odcinków dróg, tj. dróg nr: 030408C, 
030409C i 030410C, zostały zatwierdzone i wprowadzone projekty stałej organizacji 
ruchu w związku z przebudową tych dróg. Dwa następne odcinki nie posiadały takiej 
organizacji, gdyż nie było takiego obowiązku. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-63, 111-134)  

                                                      
11 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości 
12 Do szczegółowego badania wybrano drogi nr: 030402C Błądzim – Wętfie, 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie, 030408C 
Jędrzejewo – Dąbrowa, 030409C Jędrzejewo – Wętfie, 030410C Sławno – Lniano. 
13 Dz. U. Nr 67 poz. 582, dalej „rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg”. 
14 Wymagane § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 
15 Wymagane § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg 
16 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 
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1.7. Zarządca terminowo sporządzał i przekazywał do GDDKiA  roczne informacje  
o sieci dróg publicznych za lata 2015-2017. 

(dowód: akta kontroli str. 99-110)  

1.8. W prowadzonym Rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano skarg 
dotyczących niewłaściwego stanu technicznego dróg, poprawy, zmiany 
oznakowania lub organizacji ruchu, bądź nieprawidłowego zabezpieczenia 
prowadzonych robót na drodze lub w pasie drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 137-146)   

1.9. Uchwałą Rady Gminy Lniano nr XXX/310/2018 z 26 lutego 2018 r. przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w miejscowości Lniano. Uchwałą objęto m.in. trzy działki graniczące 
z drogą gminną nr 030410C, przebudowaną w 2017 r. w ramach współfinansowania 
środkami Programu. Tereny miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 137-146)   

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

1. W Gminie nie opracowano Planu rozwoju sieci drogowej oraz Projektu planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, o których 
mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych.  

Wójt wyjaśniła, że opracowano plan rozwoju sieci drogowej oraz plan finansowania 
przebudowy remontu, utrzymania ochrony dróg jako załączniki do uchwały Rady 
Gminy. Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy Nr XXXI/318/2018 z dnia 
26 marca 2018 r. zawiera wykaz planowanych do budowy, przebudowy 
i modernizacji dróg gminnych. W uchwale określono przebieg każdej z dróg na 
załączniku graficznym, natomiast długość, szerokość, technologię wykonania oraz 
szacowane koszty w układzie tabelarycznym. Realizacja planu jest na bieżąco 
monitorowana i aktualizowana. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 47-50)  

Izba zauważa, że zgodnie z art. 20 pkt 1 i 2 opracowanie Planu rozwoju sieci 
drogowej oraz Projektu planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg jest wyłączną kompetencją zarządcy drogi, którym  
w przypadku Gminy Lniano jest Wójt. Ponadto uchwały Rady Gminy Lniano  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy  
i modernizacji dróg gminnych17 podjęto na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym18, a nie na podstawie ustawy o drogach publicznych. 

2. W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu dróg 
wybranych do szczegółowego badania19, wymaganych art. 20 pkt 10 ustawy 
o drogach publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. Książki dróg 
prowadzone dla tych dróg nie zawierały wpisów o takich kontrolach.  

Wójt podała, że w latach 2015-2017 na bieżąco kontrolowano stan techniczny dróg 
gminnych oraz podejmowano działania polegające na usuwaniu uszkodzeń 
nawierzchni oraz oznakowania w ramach posiadanych środków finansowych. 
Dokonano również analizy ofert w zakresie wykonania przeglądu technicznego, 
jednak posiadane środki finansowe nie pozwoliły na zlecenie wykonania tego 

                                                      
17 Nr XXXII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.; Nr X/123/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. (obowiązująca do 25 lutego 2018 r.). 
18 Dz. U. z 2017 poz. 1875, ze zm. 
19 Nr: 030402C Błądzim – Wętfie, 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie, 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa, 030409C Jędrzejewo 
– Wętfie, 030410C Sławno – Lniano. 

Ustalone 
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opracowania. Niewykonanie przeglądów spowodowane było koniecznością 
zwiększenia środków finansowych na prowadzone inwestycje drogowe oraz 
ograniczeniem wydatków bieżących. 

 (dowód: akta kontroli str. 47-48, 64-98, 135-136)  

3. Pięć objętych badaniem Książek drogi zawierało nierzetelne dane co do długości 
dróg, których dotyczyły. I tak: 
- droga nr 030402C – w Wykazie dróg gminnych podano, że jej długość wynosi 
3,7 km; na pierwszej stronie Książki podano długość 3,324 km; w Zestawieniu 
zbiorczym na stronie 4 podano 1,591 km; 
- droga nr 030407C – w Wykazie dróg gminnych podano, że jej długość wynosi 
4,85 km; na pierwszej stronie Książki podano długość 6,568 km; w Zestawieniu 
zbiorczym na stronie 4 podano 3,314 km; 
- droga nr 030408C – w Wykazie dróg gminnych podano, że jej długość wynosi 
5,38 km; na pierwszej stronie Książki podano długość 5,280 km; w Zestawieniu 
zbiorczym na stronie 4 podano 2,645 km; 
- droga nr 030409C – w Wykazie dróg gminnych podano, że jej długość wynosi 
3,35 km; na pierwszej stronie Książki podano długość 3,356 km; w Zestawieniu 
zbiorczym na stronie 4 podano 1,279 km; 
- droga nr 030410C – w Wykazie dróg gminnych podano, że jej długość wynosi 
2,175 km; na pierwszej stronie Książki podano długość 2,133 km; w Zestawieniu 
zbiorczym na stronie 4 podano 0,376 km.  

(dowód: akta kontroli str. 35-36, 64-98) 

Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej wyjaśnił, że 
różnice pomiędzy wykazem a informacjami na 4 stronie książek dróg wynikają 
z błędnej interpretacji danych geometrycznych przez system informatyczny do 
prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg lub nieprawidłowo wprowadzonych 
danych przez wykonawcę zlecenia założenia elektronicznej ewidencji dróg 
w systemie Ergo. W celu szczegółowego wyjaśnienia nieprawidłowości Urząd zwróci 
się do administratora systemu Ergo oraz do firmy wprowadzającej dane 
geometryczne.   

(dowód: akta kontroli str. 310-316) 

Ze względu na zakres i skalę stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba 
Kontroli ocenia negatywnie działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym 
zakresie.   

2. Planowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami 
Programu 

2.1. W latach 2016-201820 Gmina zrealizowała sześć21 zadań w zakresie 
przebudowy i remontu dróg gminnych o łącznej długości 9,202 km, w tym  
w ramach Programu dwa zadania dotyczące przebudowy trzech odcinków dróg 
o długości 5,262 km. Nakłady poniesione na ww. zadania wyniosły łącznie 
7 000,8 tys. zł, z czego w ramach Programu wydatkowano 5 198,2 tys. zł (w tym 
2 599,1 tys. zł ze środków dotacji). 

(dowód: akta kontroli str. 226-243, 310-316)  

                                                      
20 Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do 17 maja 2018 r. 
21 W 2016 r.: 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2; 
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano oraz drogi Błądzim-Ostrowite – etap 2. W 2017 r.: 
3) Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano; 
4) Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej Nr 030404C Karolewo-Jeziorki; 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano-
Plewno – etap 2; 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo. 

Ocena cząstkowa 
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2.2. Jak podała Wójt, w związku z nieopracowaniem przez Gminę Planu rozwoju 
sieci drogowej, podstawą decyzji o typowaniu danej drogi do współfinansowania 
środkami Programu był fakt, że znajdowała się w Wieloletnim Planie Inwestycji 
w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz spełnianie w najwyższym 
stopniu kryteriów i parametrów obowiązujących beneficjentów w ogłoszonych 
konkursach. 

(dowód: akta kontroli str. 212-221)  

2.3. Zgodnie z danymi Policji, w latach 2011-2017 na drogach wybranych do 
przebudowy w ramach Programu miało miejsce dziewięć kolizji i jeden wypadek22,  
w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba, a jedna została ranna. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44)  

2.4. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu dwóch objętych kontrolą zadań, 
dotyczących przebudowy odcinków dróg nr 030408C, 030409 i 030410C, zawierały 
zgodne z dokumentami źródłowymi dane w zakresie: zapewnienia finansowego 
wkładu własnego, posiadanych zezwoleń, opisu zadania, dokumentacji technicznej  
i projektu organizacji ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-225, 244-308) 

2.5. W wyniku realizacji kontrolowanych zadań wykonano m.in. nową nawierzchnię 
bitumiczną o łącznej długości 5 262 m, wybudowano 633 m chodnika, trzy wiaty 
przystankowe, przebudowano infrastrukturę w obrębie pięciu skrzyżowań oraz 
cztery przepusty drogowe, utworzono przejście dla pieszych, wybudowano wyspę 
odginającą tor jazdy, zmniejszającą prędkość wjazdu do miejscowości, 
wprowadzono organizację ruchu dla całości dróg objętych zadaniem, 
wybudowano/zmodernizowano oświetlenie drogowe.  
W wyniku przebudowy z 2016 r. droga połączyła się poprzez odcinek wykonany 
w I etapie z drogą wojewódzką 239 Błądzim-Świecie, która dochodzi do drogi 
wojewódzkiej 240. Rozbudowywany fragment drogi połączył się z drogą gminną 
nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie tworząc ciąg komunikacyjny pomiędzy powiatem 
świeckim a powiatem tucholskim oraz gminą Cekcyn i gminą Lniano. Z kolei 
przebudowa z 2017 r. poprawiła ciąg komunikacyjny pomiędzy dwoma gminami 
i ułatwiła dojazd do siedziby gminy (Lniano) oraz siedziby powiatu (Świecie). 

(dowód: akta kontroli str. 111-134, 244-308, 412-447)  

2.6. Dotowane zadania nie były kontrolowane przez podmioty zewnętrzne.  

(dowód: akta kontroli str. 45-46)  

2.7. Wszystkie przebudowane w ramach Programu drogi były ujęte w ewidencji 
środków trwałych w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej23, w wartości 
odpowiadającej nakładom poniesionym na ich modernizację. Grunty pod tymi 
drogami ujęto w grupie 0, podgrupie 01, rodzaj 010 Grunty orne.       

(dowód: akta kontroli str. 147-211, 309-311)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na ujęciu w ewidencji środków trwałych 
Urzędu gruntów znajdujących się pod obiema drogami przebudowanymi w ramach 

                                                      
22 Na drodze 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa od 2011 r. nie zanotowano kolizji i wypadków komunikacyjnych, na drodze 
030409C Jędrzejewo-Wętfie odnotowano jedną kolizję w 2013 r., na drodze 030410C w miejscowości Lniano w 2013 r. miał 
miejsce wypadek, w którym jedna osoba zginęła, a jedna była ranna. Ponadto odnotowano osiem kolizji: trzy w 2011 r. po 
jednej w 2012, 2014 i 2015 r. i dwie w 2017 r., z czego pięć miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Targowej 
w Lnianie. 
23 Podgrupie 22 Infrastruktura transportu, rodzaju 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. 

Ustalone 
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Programu, w treści niezgodnej ze stanem faktycznym tj. rzeczywistą funkcją tych 
gruntów, co było niezgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych24. Ponadto z art. 4 
ust. 1 oraz art. 24 ustawy o rachunkowości25 wynika wymóg rzetelnego 
przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym ujmowania 
w księgach rachunkowych wszystkich składników aktywów i pasywów.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że „grunty pod drogami ujęto w tej grupie zgodnie  
z zapisami w aktach notarialnych, decyzjach o ustaleniu odszkodowania oraz 
wypisach z rejestru gruntów. Grunty nabywane pod inwestycje stanowiły grunty orne 
i zgodnie z tym zostały ujęte w ww. klasyfikacji. Przeklasyfikowanie gruntów 
z rodzaju 010 Grunty orne do 040 Drogi może nastąpić w momencie zmiany 
klasyfikacji gruntu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i poinformowaniu o tym 
Referat Finansów i Rachunkowości Urzędu Gminy w Lnianie. W momencie 
otrzymania takiej informacji dokonana zostanie zmiana klasyfikacji gruntów”. 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne26, właściciele nieruchomości lub inne podmioty 
zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów  
i budynków. Tym samym Wójt, jako reprezentujący jednostkę samorządu 
terytorialnego ma również możliwość zainicjowania stosownych zmian w klasyfikacji 
gruntów. 

 (dowód: akta kontroli str. 147-211, 309) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym zakresie.  

3. Realizacja wybranych procedur udzielania zamówień 
publicznych, sprawowanie nadzoru nad realizacją robót drogowych 
oraz sposób wykorzystania i rozliczenia środków na realizację 
zadań dofinansowanych z Programu  

Do kontroli realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych środkami Programu 
wytypowano dwie inwestycje: 

a. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości 
Ostrowite – Etap 2” w 2016 r.27; 

b. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie 
i nr 030410C Sławno-Lniano” w 2017 r.28 

3.1. Zarządca dróg dla obu inwestycji posiadał właściwą dokumentację 
umożliwiającą ich rozpoczęcie w planowanym terminie wskazanym we wnioskach  
o dofinansowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 249-259, 283-295, 448-491, 501-504) 

Dla kontrolowanych zadań Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawierały m.in.: 
a) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości;  

                                                      
24 Dz.U. z 2016 r. poz. 1864. 
25 Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm. 
26 Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, ze zm. 
27 Dalej: „inwestycja nr 1” lub „zadanie nr 1”. 
28 Dalej: „inwestycja nr 2” lub „zadanie nr 2”. 

Ocena cząstkowa 
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b) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 
robót budowlanych;  

c) opis działań związanych z zasadami kontroli jakości, badaniami i pomiarami 
wykonawcy i inspektora nadzoru, raportami z badań oraz odbiorem wyrobów  
i robót budowlanych;  

d) opis sposobu odbioru robót budowlanych: robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego, ostatecznego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi;  

e) zawartość prowadzonej dokumentacji budowy: dziennika budowy, książki 
obmiarów, dokumentacji laboratoryjnej, pozostałych dokumentów budowy 
oraz ich bezpiecznego przechowywania; 

f) podstawy i zasady płatności. 
 (dowód: akta kontroli str. 448-491) 

3.2. Realizację inwestycji powierzono wykonawcom wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z procedurami udzielania zamówień publicznych, tj.: 
− ustalenia wartości zamówienia dla obu inwestycji dokonano z zachowaniem reguł 

określonych w art. 32-33 i 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych29  oraz na podstawie aktualnego kosztorysu inwestorskiego;  

− nie wystąpiły przypadki dokonywania ocen ofert, które powinny zostać 
odrzucone, lub które nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez 
zamawiającego; 

− umowy zawarto z wykonawcami, których oferty były najkorzystniejsze według 
kryteriów określonych w postępowaniach; 

− zapisy zawartych umów były zgodne z warunkami wynikającymi z ofert 
złożonych przez wybranych wykonawców; 

− wyegzekwowano od wykonawców wniesienie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania robót. 

 (dowód: akta kontroli str. 316-347) 

3.3. Rozpoczęcie realizacji obu inwestycji nastąpiło zgodnie z warunkami umów 
zawartych z ich wykonawcami. Zamawiający przekazał wykonawcom dokumentację 
projektową i place budowy w terminach określonych w umowach30, a realizacja 
inwestycji nastąpiła po uprawomocnieniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.  

(dowód: akta kontroli str. 400-406) 
3.4. Dla zrealizowanych inwestycji: 

a) ustanowiono inspektorów nadzoru inwestorskiego, zawierając umowy 
odpowiednio 26 lutego 2016 r. oraz 13 lutego 2017 r.; 

(dowód: akta kontroli str. 396-399) 

b) specyfikacje techniczne zawierały zobowiązanie wykonawcy do opracowania  
i przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego programu 
zapewnienia jakości (PZJ). Wykonawcy nie opracowali takiej dokumentacji31; 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
30 26 lutego 2016 r. oraz 13 lutego 2017 r. 
31 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego dot. ustalonych nieprawidłowości. 
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(dowód: akta kontroli str. 459-460, 483-484) 

c) specyfikacje techniczne oraz zawarte z wykonawcami inwestycji umowy 
określały sposób dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dla obu inwestycji 
odnotowywany był przez inspektora nadzoru w dziennikach budowy, nie 
sporządzano protokołu z odbioru, co było niezgodne z umowami zawartymi 
z wykonawcami32. 

(dowód: akta kontroli str. 361, 380, 505-538) 

Wójt wyjaśniła, że „odstąpiono od sporządzania protokołów z odbiorów robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, ponieważ w związku z faktem, iż 
Zamawiający w SIWZ nie przewidział możliwości płatności częściowych, 
a protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są podstawą do 
takiej płatności, Inwestor odstąpił od wymogu ich przygotowania mając na 
uwadze, że prace zanikające lub ulegające zakryciu były każdorazowo zgłaszane 
i odbierane wpisem do dziennika budowy”; 

(dowód: akta kontroli str. 594, 596) 

d) roboty wykonywano w okresie wiosenno-letnim i dla prac dotyczących 
nakładania nawierzchni z betonu asfaltowego wskazano w specyfikacjach 
technicznych33 minimalną temperaturę otoczenia podczas wykonywania warstw 
asfaltowych dla warstwy ścieralnej (+) 5ºC, dla warstwy wiążącej (+) 2ºC. Dla 
obydwu zadań warstwy asfaltowe wykonywane były w okresie późnowiosennym  
i letnim. W dziennikach nie odnotowano zapisów świadczących o niedochowaniu 
przez wykonawcę wymogów w zakresie warunków pogodowych określonych 
w specyfikacji technicznej inwestycji; 

(dowód: akta kontroli str. 492-500) 

e) zamawiający nie zlecał dodatkowych badań jakości wykonanych nawierzchni 
odcinków dróg i użytych do nich materiałów.  

(dowód: akta kontroli str. 505-538) 

3.5. W toku realizacji obu inwestycji nie udzielano wykonawcom zamówień 
uzupełniających.  

(dowód: akta kontroli str. 412-447) 
3.6. Odbiory końcowe robót obu inwestycji dokonane zostały terminowo, zgodnie  
z umowami34. W trakcie odbiorów nie stwierdzono wad i niedoróbek. Obmiarów 
powykonawczych nie dokonano, gdyż wykonawcy nie przedłożyli Ksiąg Obmiaru, 
pomimo obowiązku ich prowadzenia35. 

Wójt wyjaśniła, że „zamawiający w SIWZ wskazał jako formę zapłaty za wykonanie 
robót budowlanych rozliczenie ryczałtowe, w przedmiarze robót podał szacunkowe 
ilości robót do wykonania, sama przebudowa dróg w obu inwestycjach prowadzona 
była zgodnie z opracowanym przedmiarem robót, co później wyszczególniono 
ilościowo w kosztorysie powykonawczym. W związku z czym po konsultacji 
inspektora nadzoru z Zamawiającym nie zachodziła konieczność prowadzenia 
Książki Obmiarów robót”. 

                                                      
32 Zgodnie z zapisami umowy z 2016 r. nr 272.1.2016 (§ 14 ust 3) oraz z 2017 r. nr 272.1.1.2017 (§ 6 ust 2) odbiory robót 
zanikających lub ulegających zakryciu winny być dokonywane bezpośrednio przez inspektora nadzoru i udokumentowane  
podpisaniem protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 
33 D.05.03.05/a oraz D.05.03.05. 
34 31 sierpnia 2016 r. dla inwestycji nr 1 oraz 21 września 2017 r. dla inwestycji nr 2. 
35 Zgodnie ze specyfikacją techniczną dla obu inwestycji zawartą w pkt 7, wyniki dokonywanych obmiarów winny być wpisane 
do prowadzonej Książki Obmiarów. 
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(dowód: akta kontroli str. 407-411, 594, 596, 611) 

3.7. Terminy realizacji inwestycji były zgodne z warunkami umów zawartych 
pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lniano36.  

(dowód: akta kontroli str. 412-447) 

3.8. Zakres zrealizowanych inwestycji był zgodny z dokumentacją projektową, nie 
dokonywano odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Komisje 
powołane do odbioru końcowego robót obu inwestycji oceniły, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zamówieniem, dokumentacją i warunkami technicznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 407-411, 539-592) 

3.9. W umowach z wykonawcami Urząd zadbał o udzielone przez nich gwarancje 
jakości za wykonane roboty i rękojmie. W zakresie inwestycji nr 1 wykonawca 
udzielił 72-miesięcznego okresu gwarancji, a w przypadku inwestycji nr 2 – 121-
miesięcznego okresu gwarancji. Wykonawcy zobowiązywali się do usunięcia na 
swój koszt wad, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, w terminie określonym 
przez zamawiającego. Umowy zawierały ponadto zapisy o ustanowieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umów (w wysokości 10% wartości umowy) 
oraz o karach umownych. 

(dowód: akta kontroli str. 348-395) 

3.10. Urząd przesłał do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych37. 

(dowód: akta kontroli str. 419-423, 440-441) 

3.11. Urząd terminowo38 przekazał Wojewodzie sprawozdania końcowe z realizacji 
zadań w ramach Programu. Sprawozdania zawierały krótkie opisy zrealizowanego 
zadania, uzyskane efekty, informacje o promocji projektu oraz informacje finansowe. 
Do sprawozdań załączono zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. We 
wnioskach o wypłatę dotacji, sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru 
robót39, przekazano Wojewodzie faktury i wydruki poświadczające wykonanie 
przelewu na rzecz wykonawców umów oraz protokoły odbioru inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 412-447) 

3.12. W wyniku oględzin40 stanu technicznego obu kontrolowanych odcinków dróg 
stwierdzono:  
a) stan nawierzchni dobry, brak wysadzin, wybojów, ubytków i spękań, obłamań 

krawędzi, kolein; 
b) stan odwodnienia dobry, brak zastoisk wody na powierzchni drogi;  
c) stan poboczy dobry; 
d) chodniki z kostki betonowej - stan dobry, nie stwierdzono uszkodzeń, ubytków, 

zaniżeń, zawyżeń ani odkształceń;  
e) nawierzchnia zatoki autobusowej wykonana z kostki betonowej – stan dobry, nie 

stwierdzono uszkodzeń, ubytków, zaniżeń, zawyżeń ani odkształceń; 
f) wyspa dzieląca o nawierzchni z kostki kamiennej – stan dobry; 
g) wyniesione przejście dla pieszych – stan dobry; 
h) bariery bezpieczeństwa oraz drogowe – stan dobry; 

                                                      
36 Reprezentowaną przez Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 
37 Odpowiednio 8 września 2016 r. i 5 października 2017 r. 
38 Odpowiednio 25 stycznia 2017 r. i 4 stycznia 2018 r. 
39 Odpowiednio 31 sierpnia 2016 r. i 21 września 2017 r. 
40 Przeprowadzonych 14 maja 2018 r. przez kontrolerów NIK w obecności przedstawiciela Urzędu.  
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i) w miejscach stanowiących strefy zamieszkania ustawione były znaki pionowe 
dotyczące ograniczenia prędkości i były one zgodne z zatwierdzoną organizacją 
ruchu; 

j) znaki drogowe były należycie utrzymane, nie zniszczone i nie osłonięte 
roślinnością lub innymi przeszkodami; 

k) zjazdy z drogi z kostki betonowej – stan dobry, nie stwierdzono uszkodzeń, 
ubytków, zaniżeń, zawyżeń ani odkształceń; 

l) lampy oświetleniowe LED – stan dobry. 
 (dowód: akta kontroli str. 597-610) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wszelkie uzgodnienia dokonywane przez 
Urząd z wykonawcami inwestycji w zakresie odstępstw od wymogu sporządzanych 
przez nich dokumentów wynikających z zawartych umów, powinny skutkować ich 
aneksowaniem. W przedmiotowej kontroli powinno to dotyczyć w szczególności 
odstąpienia od wymogu sporządzenia protokołów z odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz od wymogu sporządzenia Ksiąg Obmiaru.  

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

Od wykonawców obu inwestycji nie wyegzekwowano opracowania i przedłożenia 
Programu Zapewnienia Jakości. Zgodnie z projektem wykonawczym – specyfikacją 
techniczną, wykonawca był zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru PZJ41, w którym winien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz ustaleniami.  

  (dowód: akta kontroli str. 459-460, 483-484) 

Wójt wyjaśniła, że „w celu zapewnienia jakości robót wykonawcy obu inwestycji 
przedłożyli m.in. wykaz osób, które uczestniczyły w wykonaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
kierowania robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnym do wykonania zamówienia a także 
zakresu wykonywania przez nich czynności oraz przedstawili harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót. Zamawiający uznał, że Wykonawca poprzez to zapewnił 
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją techniczną i odstąpił od potrzeby 
opracowania dodatkowego dokumentu w postaci Programu Zapewnienia Jakości”. 

Przedłożone przez wykonawców dokumenty mieściły się w katalogu dokumentów 
wymaganych w Programie Zapewnienia Jakości, jednakże NIK zwraca uwagę, że 
samo opracowanie PZJ jest również podstawą egzekwowania przez inżyniera 
nadzoru prawidłowych procedur wykonania robót przez wykonawcę i jego 
pracowników.  

  (dowód: akta kontroli str. 593, 595) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym zakresie.  

                                                      
41 Zgodnie z pkt 6.1. specyfikacji obu inwestycji.  

Uwagi dotyczące 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK42, wnosi o: 

1. Opracowanie Projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz Projektu planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

2. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg, wymaganej art. 20 pkt 10 ustawy 
o drogach publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. 

3. Egzekwowanie od wykonawców w przypadku kolejnych realizowanych przez 
Gminę inwestycji obowiązku przedkładania dokumentacji wynikającej 
z zawartych umów i wymagań specyfikacji technicznych. 

4. Podjęcie działań w celu rzetelnego prezentowania gruntów pod drogami 
w ewidencji środków trwałych, zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem. 

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 Bydgoszczy. 

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

Bydgoszcz,            czerwca 2018 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jan Pierzyński                          

specjalista kontroli państwowej 
 

....................................................... 
 
                            ........................................................ 

Podpis                                                    Podpis 

 
 

 

                                                      
42 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017, poz. 524), dalej: „ustawa o NIK”. 
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