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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław (dalej: Urząd lub UG). 

 

Dominik Łukasik, Wójt Gminy Wodzisław od 4 listopada 2018 r. (dalej: Wójt). 
W okresie od 16 listopada 2014 r. do 3 listopada 2018 r. wójtem była  
Bożena Szczypiór (dalej: była Wójt). 

(akta kontroli str. 4-5) 

1. Działania podejmowane w celu ustalania stanu technicznego dróg 
samorządowych. 

2. Planowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu 
technicznego dróg samorządowych. 

3. Realizacja zadań w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego dróg  
i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. 

 
2016-2020 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na działalność jednostki  
w zakresie objętym kontrolą. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

 Mirosław Woźniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKI/61/2020 z 20 sierpnia 2020 r. 

 Tadeusz Mikołajewicz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKI/62/2020 z 28 sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Wójt Gminy Wodzisław, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych3 (dalej: ustawa o drogach) zarządzał 60 gminnymi drogami 
publicznymi (zakwalifikowanymi do klasy „L”) o łącznej długości 89,585 km. 
Ewidencja księgowa prowadzona w Urzędzie uwzględniała w pełnym zakresie stan 
liczbowy i wartościowy środków trwałych znajdujących się na działkach zajętych pod 
publiczne drogi gminne. Wszystkim drogom nadano sześciocyfrowy numer 
zawierający wyróżnik województwa. 

Wójt wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach  
i w opracowywanych na dany rok planach finansowych Gminy (budżetach) 
uwzględniał planowane wydatki związane z finansowaniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich”. Opracowanie tych planów poprzedzano analizą informacji 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, (dalej: ustawa o NIK). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. 
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dotyczących problemów i potrzeb związanych z gminnymi drogami publicznymi 
zgłaszanymi przez mieszkańców gminy, sołtysów i radnych oraz przez instytucje 
działające na jej terenie. 
W gminie Wodzisław nie opracowano plan rozwoju gminnej sieci drogowej, o którym 
mowa w 20 pkt 1 ustawy o drogach, a Strategia Rozwoju Gminy Wodzisław na lata 
2015-2025 nie zawierała zapisów odnoszących się do planowanego rozwoju 
gminnej sieci drogowej. 
W okresie objętym kontrolą zapewniono w planie finansowym środki na wykonanie 
19 zadań obejmujących przebudowę, rozbudowę lub remont odcinków dróg  
o łącznej długości 18,8 km. Koszt tych zadań wyniósł 4148,9 tys. zł, z czego środki 
własne Gminy stanowiły 66% poniesionych wydatków. Badanie szczegółowe 
dokumentacji jednej z dróg wykazało, że podczas jej remontu zapewniono zgodność 
wykonanych robót i stosowanych materiałów budowalnych ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych. Wykonano operat kolaudacyjny 
i dokonano przedmiaru robót. 
Dokonując wyboru zadań remontowych, utrzymaniowych i modernizacyjnych 
kierowano się przede wszystkim stanem technicznym dróg. Stan nawierzchni oraz 
oznakowanie pionowe dwóch dróg poddanych oględzinom, nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu użytkownikom tych dróg. W trakcie trwania kontroli NIK 
przywrócono należytą widoczność trzech pionowych znaków na drodze 398004T. 

Wójt wywiązywał się z obowiązku sporządzania i przekazywania Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informacji o sieci dróg gminnych, 
jednak zawarte w nich dane o długości i powierzchni dróg gminnych 
zakwalifikowanych do poszczególnych klas dróg były niezgodne ze stanem 
faktycznym. 
W Urzędzie nie prowadzono ewidencji dróg gminnych, która powinna obejmować 
dokumenty ewidencyjne określone w § 9 ust. 1 pkt 1-2, 4 i 6 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 tunelom (dalej: rozporządzenie 
w sprawie ewidencji dróg)4, w tym: książki dróg, dziennik objazdu dróg, książki 
obiektów mostowych oraz ich wykaz. 

Dopiero w trakcie kontroli Wójt ustalił numery ewidencyjne wszystkim 60 drogom 
publicznym, sześciu przepustom oraz wystąpił z wnioskami do GDDKiA o nadanie 
numerów ewidencyjnych 11 obiektom mostowym. 

Drogi gminne nie były objęte okresowymi kontrolami stanu technicznego dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a oraz  
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane5 (dalej: ustawa – Prawo 
budowlane), a przeprowadzane objazdy dróg i ich wyniki nie były dokumentowane. 
Na powstanie stwierdzonych nieprawidłowości mogło mieć wpływ niezapewnienie 
przez Wójta funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

 

 

                                                      
4 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Działania podejmowane w celu ustalania stanu 
technicznego dróg samorządowych 

Zarządcą dróg gminnych w gminie Wodzisław, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy  
o drogach, jest Wójt będący organem, do którego właściwości należą sprawy  
z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi. 

1.1. W okresie objętym kontrolą Wójt gminy Wodzisław zarządzał 60 gminnymi 
drogami publicznymi (zakwalifikowanymi do klasy „L”) o łącznej długości 89,585 km7 
zajmujących 134 działki ewidencyjne8, których powierzchnia wynosiła 537,5 tys. m2. 
Poza ww. drogami gminnymi zakwalifikowanymi do klasy „L” na terenie gminy 
zlokalizowane są pozostałe drogi zakwalifikowane są do klasy „D”, w tym m.in. drogi 
wewnętrzne i drogi dojazdowe do pól uprawnych, o łącznej długości 50,690 km9  
i powierzchni 253,5 tys. m2. 

Łącznie na terenie gminy Wodzisław długość dróg klasy „L” i „D” była niezmienna 
przez cały okres objęty kontrolą i wynosiła 140,275 km. 

Wartość księgowa10 tych dróg wynosiła odpowiednio, według stanu na: 

 31 grudnia 2016 r. – 19 338,9 tys. zł; 

 31 grudnia 2017 r. – 19 339,8 tys. zł; 

 31 grudnia 2018 r. – 19 340,3 tys. zł; 

 31 grudnia 2019 r. – 19 340,6 tys. zł; 

 30 czerwca 2020 r. – 19 341,6 tys. zł. 
(akta kontroli str. 6-35) 

Stan liczbowy i wartościowy środków trwałych znajdujących się na działkach 
zajętych pod publiczne drogi gminne został potwierdzony w wyniku inwentaryzacji, 
przeprowadzonej metodą porównania danych z ewidencji – z dokumentacją,  
tj. zgodnie z zarządzeniem nr 93/2017 Wójta gminy Wodzisław z 20 grudnia 
2017 r.11. 

(akta kontroli str. 36-40) 

Wszystkie z zarządzanych dróg zostały ujęte w ewidencji środków trwałych  
w grupach: 
− Grupa „0” – Grunty, podgrupa „04” – Tereny komunikacyjne, rodzaj „040” – 

Drogi; 
− Grupa „2” – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupa „22” – Infrastruktura 

transportu, rodzaj „220” – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 

7 Liczba dróg i ich długość nie uległa zmianie przez cały okres, tj. od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 
2020 r. 
8 W tym 100 działek stanowiących własność gminy oraz 34 działki stanowiące własność Skarbu 
Państwa. 
9 Liczba dróg i ich długość nie uległa zmianie przez cały okres, tj. od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 
2020 r. 
10 Wartość księgowa danej drogi uwzględniała: wartość drogi (nawierzchnia wraz z podbudową, 
pobocza i rowy), wartość gruntu (działek) zajętego pod daną drogę, wartość drogowych obiektów 
inżynierskich oraz wartość oświetlenia drogi – jeśli takowe jest zainstalowane. 
11 Poprzednią inwentaryzację przeprowadzono w 2014 r. – według stanu na 31 grudnia 2013 r. 
(zarządzenie nr 76/2013 Wójta gminy Wodzisław z 10 grudnia 2013 r.). 

OBSZAR 
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faktycznego 
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tj. zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych12. 

(akta kontroli str. 6-34) 

1.2. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) Gmina wydatkowała środki na 
przebudowę, rozbudowę i remonty publicznych dróg gminnych w wysokości 
4148,9 tys. zł13, z tego na: przebudowę i rozbudowę dróg o długości 11,592 km  
i remonty dróg o długości 7,196 km. 
W poszczególnych latach wydatki finansowe na powyższe cele przedstawiały się 
następująco: 

 w 2016 r. na przebudowę i rozbudowę 3,120 km dróg oraz na remont 0,540 km 
wydatkowano 1134,5 tys. zł; 

 w 2017 r. na przebudowę i rozbudowę 2,652 km dróg oraz na remont 0,747 km – 
745,7 tys. zł; 

 w 2018 r. na przebudowę i rozbudowę 2,208 km dróg oraz na remont 1,027 km –
705,2 tys. zł; 

 w 2019 r. na przebudowę i rozbudowę 3,612 km dróg oraz na remont 4,882 km –
1494,7 tys. zł; 

 do 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 68,8 tys. zł na zakup znaków 
drogowych, luster, wiat przystankowych itp. 

(akta kontroli str. 41) 

1.3. W Urzędzie nie prowadzono ewidencji dróg gminnych, która w przypadku 
dróg gminy Wodzisław powinna obejmować, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1-2, 4 i 6 
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, następujące dokumenty ewidencyjne: 

 książkę drogi (oddzielnie dla każdego odcinka), której wzór określa załącznik  
nr 1 do rozporządzenia – książki drogi nie prowadzono dla żadnej z 60 dróg 
gminnych; 

 dziennik objazdu dróg, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

 książkę obiektu mostowego (osobno dla każdego obiektu mostowego), której 
wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

 wykaz obiektów mostowych, którego wzór określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 42-46) 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił: (…) Pomimo, że w Urzędzie nie jest 
prowadzona ewidencja dróg, obiektów mostowych oraz przepustów, to wiedza na 
ten temat jest zestawiona w dokumencie pn. Wykaz dróg gminnych i ulic  
w Gminie Wodzisław. 

(akta kontroli str. 42-48) 

W związku z nieprowadzeniem ewidencji dróg gminnych nie było możliwe 
sprawdzenie w trakcie kontroli, prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
ewidencyjnej dróg, w tym trzech14 wytypowanych do badania szczegółowego. 

(akta kontroli str. 49-50) 

1.3.1. Wójt nie był zobowiązany do prowadzenia karty obiektu mostowego, o której 
mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, gdyż rozpiętość 

                                                      
12 Dz. U. poz. 1864. 
13 Bez wykupu gruntów. 
14 Drogi o numerach: 398004T Piotrkowice – Podlesie, 398023T E-7 – Pokrzywnica oraz 398024T 
Laskowa – Piotrkowice. 
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teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł każdego z 11 mostów15 nie była większa 
niż 20 m, a całkowita długość danego obiektu była mniejsza niż 50 m. 

Ponadto, Wójt nie był zobowiązany do prowadzenia wykazu przepustów, ponieważ 
światło otworu każdego z sześciu przepustów16 było mniejsze niż 150 cm,  
tj. nie przekraczało parametru określonego w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg. 

(akta kontroli str. 42-46) 

1.4.1. Wszystkim 60 publicznym drogom gminnym (w tym trzem drogom objętym 
szczegółową kontrolą) nadano, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o drogach, 
numer drogi składający się z liczby sześciocyfrowej i wyróżnika województwa17,  
tj. zawierający elementy określone w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji dróg. 
W okresie objętym kontrolą nie zachodziły przesłanki uzasadniające wystąpienie 
przez Wójta do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o dokonanie 
aktualizacji numerów dróg, o której mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg. 

(akta kontroli str. 42-46, 51-67)  

1.4.2. W odniesieniu do 16 publicznych dróg gminnych, co stanowiło 27% 
wszystkich publicznych dróg gminnych, posługiwano się numerem ewidencyjnym, 
nieodpowiadającym wymogom określonym w § 5 ust. 1 pkt 4 lit.b rozporządzenia  
w sprawie ewidencji dróg. 
Dla pozostałych 44 dróg (73%) nie ustalono żadnego numeru ewidencyjnego. 

(akta kontroli str. 42-46, 51-67) 

1.4.3. W ciągu gminnych dróg publicznych znajdowało się 17 drogowych obiektów 
inżynierskich, w tym: 11 mostów18 oraz sześć przepustów. Dane dotyczące tych 
obiektów zamieszczono w prowadzonym przez Urząd dokumencie pn. Wykaz dróg 
gminnych i ulic w Gminie Wodzisław. Żadnemu z tych drogowych obiektów 
inżynierskich nie nadano numeru ewidencyjnego. 

(akta kontroli str. 42-48, 68-91) 

1.4.4. Projekt stałej organizacji ruchu posiadało 49 publicznych dróg gminnych 
spośród ogółem 60 dróg zlokalizowanych na terenie gminy Wodzisław. Projekty 
zostały zaopiniowane przez Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie  
i zatwierdzone przez Starostę Jędrzejowskiego. Dla pozostałych 11 dróg gminnych, 
które nie były drogami nowo wybudowanymi ani remontowanymi, nie opracowywano 
takiego Projektu. 

(akta kontroli str. 53-67) 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

                                                      
15 Mosty były zlokalizowane w ciągu następujących dróg: nr 398003T – jeden most, nr 398005T – 
trzy, nr 398017T – dwa, nr 398021T – dwa, nr 398038T – jeden, nr 398040T – jeden oraz nr 398051T 
– jeden. 
16 Przepusty, każdy o świetle otworu mniejszym niż 150 cm, zlokalizowane były w ciągu 
następujących dróg: nr 398021T i 398041T – po dwa przepusty oraz po jednym przepuście na 
drogach nr 398008T i 398024T. 
17 Wyróżnik województwa, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań 
tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, ze zm.). 
18 Mosty zlokalizowane były w ciągu następujących dróg: nr 398005T – trzy mosty, nr 398017T 
i 398021T – po dwa mosty oraz po jednym moście na drogach nr:  398003T, 398038T, 398040T 
i 398051T. 
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wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem19, podstawą do wprowadzenia 
organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej 
jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot 
zarządzający drogą wewnętrzną. 

1.5. Urząd nie posiadał dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązku 
określonego w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach dotyczącego przeprowadzenia  
w okresie objętym kontrolą okresowych kontroli stanu technicznego dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a oraz  
pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Kontrole takie powinny zostać przeprowadzone 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności, 
zgodnie z wymogiem określonym w art. 62 ust. 4. 
Ponadto, w Urzędzie nie opracowano procedury w zakresie częstotliwości 
wykonywania przeglądów (objazdów dróg) i dokumentowania ich wyników, której 
celem byłoby zapewnienie bieżącego reagowania na występujące nieprawidłowości 
na drogach, związane np. z uszkodzeniem znaków, niedostateczną ich 
widocznością, itp. 

(akta kontroli str. 92-93) 

1.6. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano pomiarów natężenia ruchu 
na drogach gminnych, o których mowa w art. 20 pkt 15 ustawy o drogach, poza 
pomiarami przeprowadzonymi w latach 2019-2020 na sześciu drogach. Na terenie 
gminy nie występowały skrzyżowania dróg gminnych z liniami kolejowymi. 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił: (…) w latach 2019 i 2020 okresowe pomiary 
ruchu drogowego przeprowadzono na sześciu drogach, które były w tym okresie 
remontowane z zaangażowaniem środków zewnętrznych otrzymanych w ramach 
dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Natomiast na pozostałych drogach 
gminnych takich pomiarów nie prowadzono. 
(…) Podkreślenia wymaga fakt, iż brak jest szczegółowych przepisów, normujących 
sposób oraz częstotliwość przeprowadzania takich pomiarów na drogach gminnych. 
Ponadto w sprawozdaniu składanym corocznie do GDDKiA w uwadze odnoszącej 
się do kolumn 24 i 25 formularza, zamieszczono zapis, że wypełnianie informacji 
dotyczącej średniej wielkości ruchu na drogach gminnych nie jest obligatoryjne.  
W związku z powyższym pomiary natężenia ruchu na drogach gminnych 
prowadziliśmy w przypadku wystąpienia niezbędnych potrzeb w tym zakresie, takich 
jak wskazałem na wstępie wyjaśnienia. 
(…) Ponadto należy uwzględnić fakt, iż wykonanie takich pomiarów na drogach 
wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów, które według mojego 
szacunku, przy założeniu wykonywania pomiarów raz w roku na każdej z dróg, 
wyniosłyby nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
(…) Istotnymi argumentami przemawiającymi za prowadzeniem pomiarów ruchu  
ograniczonym zakresie są możliwości finansowe budżetu gminnego oraz to, że na 
drogach gminnych panuje lokalny ruch, ograniczający się praktycznie do 
przemieszczania się pojazdów rolniczych oraz pojazdów osobowych należących 
głównie do mieszkańców gminy Wodzisław. 

(akta kontroli str. 94) 

Wójt wyjaśnił: (…) Nie dokonywano pomiarów natężenia ruchu na drogach 
gminnych, gdyż w mojej ocenie ruch na tych drogach ma wyłącznie lokalny 
charakter. Przede wszystkim występuje ruch samochodów osobowych i maszyn 
rolniczych.  Ponadto związane to było z obserwowaną w ostatnim czasie stabilizacją 
ruchu na drogach gminnych oraz brakiem szczegółowych przepisów, normujących 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 



 

7 

sposób oraz częstotliwość przeprowadzania takich pomiarów na drogach gminnych. 
Uwzględniając możliwości finansów gminnych, nie bez znaczenia są koszty 
związane z przeprowadzeniem takich pomiarów. 
A ponadto w sprawozdaniu składanym corocznie do GDDKiA w uwadze odnoszącej 
się do kolumn 24 i 25 formularza, zamieszczono zapis, że wypełnianie informacji 
dotyczącej średniej wielkości ruchu na drogach gminnych nie jest obligatoryjne.  
W mojej ocenie sugeruje to o braku obowiązku przeprowadzania takich pomiarów 
na drogach gminnych, które są zaliczone do klasy „L”. 

(akta kontroli str. 95-110) 

NIK nie kwestionuje argumentacji przywołanej w ww. wyjaśnieniach. Należy jednak 
zauważyć, że do zarządcy drogi należy obowiązek dokonywania okresowych 
pomiarów ruchu drogowego, o czym stanowi art. 20 pkt 15 ustawy o drogach. 

1.7. Urząd Gminy nie przedłożył do kontroli dokumentacji potwierdzającej 
sporządzenie w latach 2016-2020 przez Wójta (zarządcę dróg gminnych) 
corocznych informacji o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli oraz 
promów i przekazania takich informacji Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych  
i Autostrad w Warszawie (dalej: Generalny Dyrektor DKiA), tj. wykonania obowiązku 
określonego w art. 20 pkt 9a ustawy o drogach. 

(akta kontroli str. 111) 

1.7.1. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący zwrócili się do 
Generalnego Dyrektora DKiA o informację czy, kiedy i jakie działania podejmowano 
celem wyegzekwowania od wójta gminy Wodzisław informacji o sieci gminnych dróg 
publicznych. 
Generalny Dyrektor DKiA poinformował20, że (…) Urząd Gminy w Wodzisławiu 
przekazał do GDDKiA formularze danych o sieci dróg publicznych za okres 2016-
2019, tj.: 

 za 2016 r. – dane wpłynęły w dniu 3 kwietnia 2017 r.; 

 za 2017 r. – 29 marca 2018 r.; 

 za 2018 r. – 21 stycznia 2019 r.; 

 za 2019 r. – 7 kwietnia 2020 r. 
(akta kontroli str. 112-114) 

Po otrzymaniu ww. informacji, kontrolujący poinformował o nich Kierownika Referatu 
Rozwoju, który podjął działania w celu odnalezienia dokumentacji obejmującej 
korespondencję prowadzoną w tych sprawach przez Urząd z Generalnym 
Dyrektorem DKiA. W wyniku podjętych czynności odnaleziono segregator 
zawierający informacje o sieci gminnych dróg publicznych, m.in. sporządzone  
i przekazane adresatowi w latach 2017-2020. 

Kierownika Referatu Rozwoju wyjaśnił, że: (…) jeden z byłych pracowników Urzędu, 
który zajmował się tymi sprawami, po sporządzeniu informacji za 2019 r. umieścił te 
dokumenty w szafie, która od dłuższego czasu nie była wykorzystywana do 
przechowywania takiej dokumentacji, nie informując mnie o miejscu 
przechowywania tej dokumentacji. Zapewne dokumentacja byłaby odnaleziona  
w momencie przygotowywania informacji o sieci gminnych dróg publicznych za 
2020 r. 

(akta kontroli str. 115) 

1.7.2. Analiza dokumentacji, w tym formularzy danych o sieci dróg publicznych za 
lata objęte kontrolą wykazała, że: 

                                                      
20 Pismo (znak: BKA.ZKZ.0810.27.2020.1.KR) z dnia 12 października 2020 r. 
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− Wójtowie przekazali wypełnione formularze, według stanu na 31 grudnia roku 
poprzedniego, odpowiednio: 28 marca 2017 r., 27 marca 2018 r., 16 stycznia 
2019 r. oraz 31 marca 2020 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg 
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach21 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie sporządzania informacji); 

− dane wykazane w tych formularzach, za każdy rok okresu objętego kontrolą, 
dotyczące długości i powierzchni dróg gminnych różniły się od wielkości 
ustalonych podczas czynności kontrolnych NIK, na podstawie danych 
zamieszczonych w prowadzonym przez Urząd wykazie dróg oraz danych 
zawartych w ewidencji środków trwałych w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej  
i wodnej podgrupie 22 Infrastruktura transportu, rodzaju 220 Autostrady, drogi 
ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. Rozbieżności w tym zakresie zostały 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 116-135) 

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

1. Do czasu niniejszej kontroli NIK w Urzędzie nie prowadzono ewidencji dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich, w rozumieniu przepisu § 9 ust. 1 pkt 1-2, 4  
i 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, która w przypadków dróg gminy 
Wodzisław powinna obejmować następujące dokumenty: 
− książkę drogi, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
− dziennik objazdu dróg, którego wzór określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia; 
− książkę obiektu mostowego, osobno dla każdego obiektu, której wzór 

określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
− wykaz wszystkich obiektów mostowych22, którego wzór określa załącznik  

nr 6 do rozporządzenia. Informacje o obiektach mostowych zawarte  
w prowadzonym przez Urząd dokumencie pn. Wykaz dróg gminnych i ulic  
w Gminie Wodzisław nie były zgodny z wymaganiami określonymi  
w ww. wzorze. 

Pomimo, że przeprowadzano przeglądy (objazdy) dróg to ich wyniki nie były 
dokumentowane w formie niż dziennik objazdu dróg, którego nie prowadzono, 
ani żadnej innej formie. 

Wójt wyjaśnił, że (…) za sprawy związany z drogami gminnymi mogę 
wypowiadać się dopiero od grudnia 2018 r., tj. od chwili objęcia przeze mnie 
stanowiska wójta gminy Wodzisław. (…) Obejmując to stanowisko znaczną 
część czasu musiałem poświęcić na zapoznaniu się z problematyką wielu spraw 
dotyczących w szczególności, min. inwentaryzacji nieruchomości, zadań 
własnych gminy oraz dróg, w tym w zakresie prowadzonej dokumentacji,  
a przede wszystkim wykonałem objazdy dróg gminnych. 
(…) Nie da się w tak krótkim czasie przystąpić do porządkowania zaniedbań, 
które zastałem. Konieczność prowadzenia bieżących spraw nie pozwala na 
skuteczne uregulowanie w krótkim czasie zaległości powstałych w zakresie 
drogownictwa. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania nie byłem w stanie 
wykonać wszystkich czynności, które uporządkowałyby zaległości i zaniedbania 
m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, w szczególności założenia 

                                                      
21 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
22 Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 
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książek dróg oraz zaprowadzenia innej dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej 
dróg gminnych i obiektów znajdujących się w ciągu tych dróg. 
Wójt potwierdził, że do czasu kontroli NIK nie była prowadzona m.in. książka 
objazdu dróg oraz inna dokumentacja potwierdzająca przeprowadzanie objazdu. 
Nadmienił, że podczas trwającej kontroli NIK zlecił kierownikowi Referatu 
Rozwoju podjęcie czynności m.in. w celu sporządzenia dla każdej z dróg 
publicznych książki drogi oraz dziennik objazdu dróg. 

(akta kontroli str. 136-139) 

Była Wójt także potwierdziła, że objazdy dróg nie były dokumentowane. 
(akta kontroli str. 140-143) 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił m.in., że (…) Po rozpoczęciu zatrudnienia 
na ww. stanowisku (od marca 2019 r.) niemałą część czasu zawodowego 
musiałem poświęcić na zapoznaniu się z problematyką dróg, zarówno  
w zakresie dokumentacji, a przede wszystkim musiałem dokonać objazdów. 
Stąd też nie byłem w stanie przystąpić od razu do porządkowania zaniedbań, 
które zastałem w chwili zatrudnienia mnie w Urzędzie. 

(akta kontroli str. 92-93) 

Do zarządcy drogi należy w szczególności, zgodnie z art. 20 pkt 9 ustawy  
o drogach, prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom. 

2. Do czasu kontroli NIK, Wójt nie ustalił numeru ewidencyjnego, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, dla 44 publicznych dróg 
gminnych oznaczonych kolejnymi numerami dróg: od 398017T do 398060T,  
co stanowiło 73% dróg ogółem. 
Ponadto numery ewidencyjne przypisane w przedłożonym do kontroli 
dokumencie pn. Wykaz dróg gminnych i ulic w Gminie Wodzisław) pozostałym 
16 drogom, nie odpowiadały wymogom określonymi w § 5 ust. 2 pkt 4 lit.b 
rozporządzenia, ponieważ nie zawierały w swej strukturze wymaganych 
elementów składowych, tj.: 

 litery G; 

 numeru drogi zapisanego w formacie sześciocyfrowym; 

 siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach  
o statystyce publicznej23. 

(akta kontroli str. 42-46, 53-67) 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił, że (…) sprawami związanymi z drogami 
gminnymi zajmuję się dopiero od marca 2019 r., tj. od chwili zatrudnienia mnie 
na stanowisku kierownika Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy. 
(…) W momencie rozpoczynania przeze mnie pracy w Urzędzie, stanowisko  
ds. budowy i utrzymania dróg gminnych w Referacie Rozwoju nie było 
obsadzone. (…) W okresie od 1 marca 2019 r. do chwili obecnej, tj. do  
30 września 2020 r. (przez 19 miesięcy) występowała znacząca fluktuacja 
zatrudnienia na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg gminnych. W tym 
okresie na tym stanowisku było zatrudnione trzy osoby. Ostatnia z tych osób była 
zatrudniona na czas określony w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. 
Poprzednio zatrudnieni pracownicy wykonywali obowiązki w okresach:  

                                                      
23 Identyfikator gminy, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków 
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031  
ze zm.). 
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od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.  
W między okresach stanowisko to nie było obsadzone. 
(…) W trakcie mniejszej kontroli NIK, Wójt polecił mi niezwłoczne podjęcie 
działania w celu przygotowania niezbędne dokumentacji dla potrzeb 
przeprowadzenia procedury nadania numerów ewidencyjnych dla dróg, mostów  
i przepustów oraz zaprowadzenia dziennika objazdu dróg i dokumentowania  
w nim wykonywanych czynność w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 144-149) 

Odnosząc się do nienadania numerów ewidencyjnych drogom, przepustom  
i mostom zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, Wójt wyjaśnił: (…) W momencie 
obejmowania obowiązków Wójta (listopad 2018 r.) nie posiadałem pełnej wiedzy  
o zaległościach w realizacji obowiązków ciążących na zarządcy dróg, jakie nakłada 
ustawy o drogach). Częsta rotacja zatrudnienia na stanowisku ds. budowy  
i utrzymania dróg była jedną z zasadniczych przyczyn, a ponadto istotnym 
elementem był fakt, że w okresie marca i grudnia 2019 r. oraz w maju i wrześniu 
2020 r. stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg było nieobsadzone. To wszystko 
wpłynęło na niemożność eliminowania zastałych nieprawidłowości w zakresie 
nieprowadzenia ewidencji dróg, w tym nienadania numerów ewidencyjnych drogom, 
przepustom i mostom zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych. 
(…) Dopiero od marca 2019 r., kiedy utworzyłem w Urzędzie Referat Rozwoju,  
w którego skład wchodzi stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, mogłem bardziej 
przyjrzeć się zaległościom, jakie powstały w zakresie dotyczącym dróg, także  
w okresie poprzedniej kadencji. Między innymi podczas kontroli NIK wydałem 
zarządzenia porządkujące sprawy nienadania numerów ewidencyjnych drogom, 
przepustom oraz wystąpiono do GDDKiA o nadanie numerów mostom. 
(…) Pomimo, że w bieżącej działalności występowały obiektywne uwarunkowania, 
np. brak ciągłości obsady na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg, to nie będę 
ukrywał, że mój bieżący nadzór nad realizacją zadań w zakresie dróg gminnych nie 
był wystarczający. 

(akta kontroli str. 95-110) 

W dniu 16 listopada 2020 r., tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych NIK, Wójt 
poinformował, że w związku z art. 20 pkt 9a ustawy o drogach oraz § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, wydał zarządzenie24 i ustalił dla każdej  
z 60 dróg gminnych numer ewidencyjny, spełniający wymogi określone w § 5 ust. 2 
pkt 4 lit. b rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 144-149) 

W związku z usunięciem nieprawidłowości, NIK odstępuje od formułowania wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie. 

3. W ciągu siedmiu gminnych dróg publicznych znajdowało się 11 mostów25. 
Pomimo, że obiekty zamieszczono w prowadzonym przez Urząd dokumencie 
pn. Wykaz dróg gminnych i ulic w Gminie Wodzisław, to osoby zajmujące  
w okresie objętym kontrolą stanowisko wójta Gminy, nie ustaliły numeru 
ewidencyjnego i nie wystąpiły z wnioskiem do Generalnego Dyrektora DKiA26  
o nadanie tym obiektom mostowym jednolitego numeru inwentarzowego (JNI). 

                                                      
24 Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta gminy Wodzisław z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
numerów ewidencyjnych dróg zaliczonych do dróg gminnych. 
25 Mosty zlokalizowane były w ciągu następujących dróg: nr 398005T – trzy mosty, nr 398017T 
i 398021T – po dwa mosty oraz po jednym moście na drogach nr:  398003T, 398038T, 398040T 
i 398051T. 
26 Art. 10 ust. 9 ustawy o drogach. 
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Obowiązki w tym zakresie określa § 6 ust. 1-4 rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg. 
Ponadto dla żadnego ww. obiektu mostowego nie prowadzono książki obiektu. 
Obowiązek w tym zakresie określa § 13 rozporządzenia w sprawie ewidencji 
dróg. 

(akta kontroli str. 42-46) 

Wyjaśnienia Wójta, odnoszące się także do powyższego zakresu, zostały 
przytoczone w pkt 2 stwierdzonych nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 95-110) 

W trakcie trwania czynności kontrolnych NIK, Wójt poinformował, że w związku  
z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach oraz § 6 ust. 1-2 i 3 pkt 2 oraz ust. 4 
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, wystąpił pismem z dnia 16 listopada 
2020 r. do Generalnego Dyrektora DKiA z wnioskami o nadanie numeru 
ewidencyjnego dla każdego z 11 mostów. 

(akta kontroli str. 68-91) 

W związku z usunięciem nieprawidłowości, NIK odstępuje od formułowania 
wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

4. Żaden z sześciu przepustów, każdy o świetle otworu mniejszym niż 150 cm, 
usytuowanych w ciągu czterech dróg gminnych, tj. drogi nr 398008T – jeden 
przepust, nr 398021T – dwa, nr 398024T – jeden oraz nr 398041T – dwa, nie 
posiadał numeru ewidencyjnego, do którego ustalenia zobowiązuje zarządcę 
drogi wymóg określony w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 
Numer ewidencyjny dla przepustów składa się z jednoliterowego wyróżnika 
województwa, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu 
sześciocyfrowego oraz numeru przepustu i promu poprzedzonego zerami do 
uzyskania formatu w zapisie pięciocyfrowym (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). 

(akta kontroli str. 42-46) 

Odnosząc do wszystkich stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości Wójt 
podkreślił, że (…) w momencie objęcia przeze mnie urzędu wójta zaległości  
w tym zakresie były ogromne. Zapewnił, że wykazuje szczególną dbałość o stan 
dróg publicznych na terenie gminy Wodzisław i już w trakcie kontroli NIK zlecił 
Kierownikowi Referatu Rozwoju, który został przeze mnie utworzony widząc 
narastające problemy w tym zakresie, podjęcie działań w celu ich 
wyeliminowania. 

(akta kontroli str. 136-139) 

W dniu 16 listopada 2020 r., tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych NIK, 
Wójt poinformował, że w związku z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach oraz § 7  
ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, wydał zarządzenie27 i ustalił dla 
każdego z sześciu przepustów numer ewidencyjny, spełniający wymogi 
określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 150-151) 

W związku z usunięciem nieprawidłowości, NIK odstępuje od formułowania 
wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

5. W latach 2016-2020 (do 30 września) nie były przeprowadzane okresowe 
kontrole stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane, żadnej z gminnych dróg publicznych oraz 
drogowych obiektów inżynierskich, tj. kontroli przeprowadzanej: 

                                                      
27 Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta gminy Wodzisław z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
numerów ewidencyjnych przepustów w ciągu dróg gminnych. 
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− co najmniej raz w roku, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego 
elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu; 

− co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia. 

Urząd nie posiadał dokumentacji potwierdzającej wykonywanie objazdów dróg, 
w ramach okresowych kontroli, o których mowa w art. 20 pkt 10 ustawy  
o drogach. 

Kierownik Referat Rozwoju wyjaśnił, że: (…) do chwili obecnej nie jest 
prowadzony dziennik objazdu dróg, co nie oznacza, że czynności takie nie były 
wykonywane przeze mnie bądź osoby, które w między czasie były zatrudnione 
na stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg gminnych. Natomiast potwierdzam, 
że czynności takie nie były dokumentowane w formie dziennika objazdu. Z mojej 
wiedzy wynika, że taki dziennik nie był powadzony także w okresie 
poprzedzającym moje zatrudnienie w Urzędzie, tj. przed 1 marca 2019 r. 
(…) W pierwszym roku mojej pracy28 nie byłem w stanie przygotować 
podległego mi pracownika i wykonać obowiązek w zakresie prowadzenia ww. 
kontroli rocznych. Zważywszy na brak obsady kadrowej przez trzy miesiące  
w okresie od marca 2019 r. do 31 maja 2020 r. oraz na skalę opóźnień  
i zaległości, a przede wszystkim na konieczność wdrażania się i poznawania 
nowego środowiska – terenu gminy Wodzisław i wykonywania bieżących zadań 
z innych obszarów niż wykonywanie zadań z zakresu zarzadzania drogami, 
dotychczas nie przeprowadzaliśmy rocznej kontroli dróg. 
Z mojej wiedzy wynika, że okresowe kontrole dróg nie były prowadzone także  
w okresie poprzedzającym moje zatrudnienie w Urzędzie, tj. przed 1 marca 
2019 r. Podobnie nie były przeprowadzane, co najmniej od 2014 r. kontrole dróg 
w cyklu pięcioletnim, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
budowlane. 

(akta kontroli str. 92-93) 

Wójta wyjaśnił: (…) Jedną z przyczyn niewywiązania się z obowiązku 
przeprowadzenia kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a 
oraz pkt 2 ustawy – Prawo budowlane był fakt, iż pracownicy zatrudnieni  
w Urzędzie nie mają wymaganych uprawnień. Mając na uwadze konieczność 
wywiązania się z obowiązków, podjąłem w trakcie kontroli NIK działania 
zmierzające do zlecenia tego zadania firmie zewnętrznej (w załączeniu do 
wyjaśnień – jedna z otrzymanych ofert). Po otrzymaniu innych ofert zostanie 
podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej i zawarciu umowy zlecającej 
wykonanie tych kontroli okresowych. Jednocześnie podjąłem starania w celu 
zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów takiego zlecenia. 
(…) Pomimo, że nie prowadzono dziennika objazdu dróg, to przeglądy takie 
(objazdy) były przeprowadzane, ale faktycznie ich wyniki nie były 
dokumentowane w żadnej formie. Osobiście niejednokrotnie w roku objeżdżam 
drogi. M.in. w każdym roku na etapie przygotowywania projektu uchwały 
budżetowej niejednokrotnie były przeprowadzane oględziny dróg, w celu 
ewentualnego zakwalifikowania kosztów remontowych w projekcie budżetu 
gminy na dany rok. 

                                                      
28 W Urzędzie Gminy w Wodzisławiu zatrudniony jest na stanowisku kierownika Referatu Rozwoju od 
marca 2019 r.  
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(…) Nadmieniam, że w trakcie kontroli NIK wydałem już polecenie 
przygotowania i wprowadzenia dziennika objazdu oraz dokumentowania w nim 
przeprowadzonych oględzin i kontroli okresowych dróg. 

(akta kontroli str. 95-110) 

Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, do zadań zarządcy drogi należy 
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich oraz przepraw promowych, 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. Zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 62 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane kontrole takie powinni 
przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej 
specjalności. 

6. Pomimo, że osoby pełniące w okresie objętym kontrolą funkcję Wójta, będące 
zarządcami dróg gminnych, wywiązywały się z obowiązku sporządzania 
corocznie statystycznych informacji o sieci dróg publicznych, o których mowa  
w § 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji i przekazały informacje 
Generalnemu Dyrektorowi DKiA, to dane wykazane w informacjach za lata 
2016-2019 nie odzwierciedlały rzeczywistych długości i powierzchni dróg. I tak: 
− w sporządzony i przekazanych Generalnemu Dyrektorowi DKiA 

formularzach wykazano, że: 
a) długość dróg klasy „L” wynosiła 54,802 km, a ich powierzchnia – 

249,4 tys. m2; 
b) długość dróg klasy „D” – 39,500 km, a ich powierzchnia – 162,4 tys. m2; 

− natomiast, według ustaleń dokonanych w trakcie niniejszej kontroli NIK, na 
koniec ww. lat: 
a) długość dróg klasy „L” wynosiła 89,585 km, a ich powierzchnia – 

537,5 tys. m2; 
b) długość dróg klasy „D” – 50,690 km, a ich powierzchnia – 253,5 tys. m2. 

(akta kontroli str. 29, 55, 70) 

Wójt wyjaśnił, że (…) rzetelne sporządzenie Informacji wymaga książek drogi, 
które do tej pory nie były założone i prowadzone, nadmieniając przy tym, że 
podczas trwającej kontroli NIK zlecił kierownikowi Referatu Rozwoju podjęcie 
czynności w celu sporządzenia dla każdej z dróg publicznych książki drogi. 

(akta kontroli str. 136-139) 

7. Wójt uzupełnił swoje wcześniejsze wyjaśnienia odnoszące się do 
nieprawidłowości opisanych w wystąpieniu i stwierdził, że (…) widząc potrzebę 
uregulowania spraw w zakresie dróg wystąpiłem w dniu 24 września br. na Komisji 
Rozwoju Budżetu gminy Wodzisław o zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację zadań w zakresie dokumentacji dotyczącej dróg w kwocie 100 tys. zł. 
Komisja odrzuciła mój wniosek. 

Ponowiłem wniosek wskazując konieczność zabezpieczenia środków finansowych 
na ten cel podczas obrad Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2020 r., lecz radni 
odrzucili mój wniosek. 
Wobec tego jestem bezradny w realizacji zadań wynikających z zakresu prawa 
budowlanego. Rada uniemożliwiła mi realizację tego zadania. 

(akta kontroli str. 136-139) 

NIK zauważa wskazane przez Wójta powyższe obiektywne okoliczności, które 
uniemożliwiły dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. w celu 
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zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne wydatki, związane z potrzebą 
usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niektórych nieprawidłowości. 
Jednak zdaniem NIK, nieskuteczność dotychczasowych starań nie może być 
usprawiedliwieniem i nie może wykluczać niepodjęcie takich działań w ramach prac 
nad zaplanowaniem budżetu Gminy na 2021 r., w którym zapewnione zostałyby 
niezbędne środki na realizację celów związanych z potrzebą usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

8. Była Wójt odnoszących się do nieprawidłowości opisanych w poszczególnych 
Obszarach wystąpienia stwierdziła, że: (…) obowiązki Wójta w zakresie 
ewidencyjnym i sprawozdawczym, o których mowa w wymienionych na wstępie 
punktach, zostały wyparte na rzecz nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, 
co z uwagi na wyżej wspomnianą szczególną formę ich finansowania, w mojej 
ocenie w pewnym stopniu usprawiedliwia powstanie wskazywanych przez NIK 
nieprawidłowości, choć oczywiście nie kwestionuję ich wystąpienia. 

(akta kontroli str. 140-143) 

Wszystkim 60 drogom gminnym nadano sześciocyfrowy numer zawierający 
wyróżnik województwa. 

Stan liczbowy i wartościowy środków trwałych znajdujących się na działkach 
zajętych pod publiczne drogi gminne był zgodny z ewidencją księgową środków 
trwałych i został potwierdzony w wyniku inwentaryzacji. Wartość księgowa 
uwzględniała: wartość drogi (nawierzchnia wraz z podbudową, pobocza i rowy), 
wartość gruntu (działek) zajętego pod daną drogę, wartość drogowych obiektów 
inżynierskich oraz wartość oświetlenia drogi – jeśli takowe było zainstalowane. 

W Urzędzie nie prowadzono ewidencji dróg gminnych, która powinna obejmować: 
książki dróg, dziennik objazdu dróg, książki oraz wykaz obiektów mostowych. 

Dopiero w trakcie kontroli Wójt ustalił numery ewidencyjne wszystkim 60 drogom 
publicznym, sześciu przepustom oraz wystąpił z wnioskami do Generalnego 
Dyrektora DKiA o nadanie numerów ewidencyjnych 11 obiektom mostowym. 

Drogi gminne nie były objęte okresowymi kontrolami stanu technicznego dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a oraz  
pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, a objazdy dróg i ich wyniki nie były 
dokumentowane. 

Przekazane Generalnemu Dyrektorowi DKiA coroczne statystyczne informacji  
o sieci dróg publicznych za lata 2016-2019 nie odzwierciedlały rzeczywistych 
danych o długości i powierzchni dróg. 

2. Planowanie działań mających na celu zapewnienie 
właściwego stanu technicznego dróg samorządowych 

2.1. Gmina Wodzisław przyjęła uchwałą nr XV/98/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. 
Rady Gminy dokument pn. Strategia Rozwoju Gminy Wodzisław na lata 2015-2025 
(dalej: Strategia). 
Jedną z części Strategii jest czterostronicowy dział, w którym opisano 
charakterystykę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Strategia nie zawiera 
natomiast zapisów odnoszących się do planowanego rozwoju gminnej sieci 
drogowej. Do czasu niniejszej kontroli nie dokonywano aktualizacji zapisów Strategii 
w zakresie dotyczącym działu Infrastruktura drogowa. Zgodnie z przyjętym 
rozwiązaniem, aktualizacji Strategii dokonuje Rada Gminy, po przedłożeniu przez 
Wójta stosownego wniosku w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 152-160) 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Poza ww. Strategią, w okresie objętym kontrolą nie obowiązywał żaden inny 
dokument planistyczny w zakresie rozwoju gminnej sieci drogowej, o którym mowa 
w art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, ponieważ takiego planu nie opracowano. 

(akta kontroli str. 161) 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił: (…) Jestem zatrudniony w Urzędzie Gminy 
Wodzisław od marca 2019 r. na stanowisku kierownika Referatu, w ramach którego 
funkcjonuje osiem samodzielnych stanowisk. Jednym z nich jest stanowisko do 
spraw drogownictwa. (…) Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na 
stanowisku do spraw drogownictwa należy całokształt spraw dotyczących realizacji 
zadań przypisanych zarządcy dróg gminnych, w tym miedzy innymi sporządzanie 
planu rozwoju sieci drogowej oraz przekazywanie go Radzie Gminy – organowi 
właściwemu w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego. (…) 
W okresie mojego zatrudnienia w Urzędzie nie były sporządzane plany rozwoju sieci 
drogowej wymagane przepisami ustawy o drogach publicznych. Żaden  
z pracowników zatrudnionych do tej pory na stanowisku do spraw drogownictwa nie 
informował mnie o konieczności sporządzania takich informacji. (…) Z posiadanych 
przeze mnie informacji wynika, że w latach poprzedzających moje zatrudnienie  
w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu nie były sporządzane te plany, o których stanowi 
art. 20 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 

(akta kontroli str. 162) 

2.2. Pomimo, że w Gminie nie opracowano dokumentu pn. Projekt planu 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, to Wójt 
opracowywał plany finansowania przebudowy, rozbudowy, remontów oraz 
utrzymania i ochrony dróg, w ramach przygotowywania budżetu Gminy na dany rok 
okresu objętego kontrolą, czym wywiązał się z obowiązku określonego w art. 20  
pkt 2 ustawy o drogach. Plany uwzględniały w pełni potrzeby finansowe w zakresie 
remontów i utrzymania dróg. 
Opracowanie planów wydatków poprzedzone było analizą informacji dotyczących 
problemów i potrzeb związanych z gminnymi drogami publicznymi zgłaszanymi 
przez mieszkańców gminy, sołtysów i radnych oraz przez instytucje działające na jej 
terenie. Zgłoszone potrzeby były weryfikowane pod kątem ich skali i zakresu przez 
pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg 
gminnych, który dokonywał oględzin w terenie. 
Przeglądy infrastruktury drogowej odbywały się także w związku z planowaniem 
remontów na następny rok oraz po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych wymagających usunięcia ewentualnych szkód powstałych  
w infrastrukturze drogowej. Po zebraniu powyższych danych pracownicy Urzędu 
ustalali priorytety realizacji i szacowali koszty prac. Były one podstawą sporządzenia 
planów finansowania przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich i przekazywane były Radzie Gminy do 
uchwalenia. 

Analiza sprawozdań jednostkowych o dochodach i wydatkach publicznych za lata 
2016-2019 oraz uchwały budżetowej na 2020 r. wykazała, że w każdym roku 
objętym kontrolą planowano wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, 
rozdziałach 60016 i 60078 klasyfikacji budżetowej. 
W uzasadnieniu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 Drogi publiczne 
gminne, § 6050, wskazano zakres wydatków (nazwę drogi, wartość zadania oraz 
kwotę poszczególnego zadania). W zakresie wydatków bieżących w ramach  
§§ 4210, 4270 i 4300 określano kwotę wydatku oraz rodzaj zakupionych materiałów 
lub usług. 
W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki  
w 2019 r. i 2020 r. z tym, że realizacja wydatków w ramach 12 zadań 
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zaplanowanych na 2020 r. nie była możliwa, gdyż do dnia 20 listopada 2020 r. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie poinformowało Gminy  
o ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosków na dofinansowanie w kwocie 
2311,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 163-200) 

Wójt wyjaśnił: (…) w mojej ocenie środki finansowe, własne oraz pozyskane ze 
źródeł zewnętrznych, były adekwatne do potrzeb i możliwości zaplanowanych na 
dany rok zadań w zakresie przebudowy lub remontu oraz utrzymania dróg 
gminnych. 

(akta kontroli str. 95-110) 

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

W latach 2016-2020 w gminie Wodzisław nie obowiązywał żaden plan rozwoju 
gminnej sieci drogowej, o którym mowa w 20 pkt 1 ustawy o drogach, ponieważ 
osoby pełniące w tych latach funkcję wójta gminy Wodzisław nie opracowały takiego 
dokumentu. 
Zdaniem NIK, Strategia przyjęta uchwałą Rady Gminy Wodzisław nr XV/98/2016  
z dnia 26 lutego 2016 r. nie może być uznana za plan rozwoju gminnej sieci 
drogowej, w rozumieniu art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, ponieważ w dokumencie 
tym opisano charakterystykę infrastruktury drogowej na terenie gminy, istniejącej  
w dniu uchwalania Strategii, a nie przedstawiono planowanego rozwoju gminnej 
sieci drogowej. 
Do czasu niniejszej kontroli NIK nie dokonywano aktualizacji zapisów Strategii  
w zakresie dotyczącym infrastruktury drogowej. 

Wójt wyjaśnił: (…) W mojej ocenie aktualny stan sieci dróg gminnych jest 
wystarczający stąd też budowanie rozległych dokumentów nt. ewentualnej 
rozbudowy istniejącej sieci dróg byłoby w przypadku gminy Wodzisław 
nadmiarowym przedsięwzięciem. Na bieżąco reagujemy w przypadkach, gdy 
wystąpią zjawiska klęsk żywiołowych. Bardziej jesteśmy skupieni na remontach dróg 
niż budowie nowych. Mamy przede wszystkim na uwadze możliwości finansowe 
gminy. Stąd też wyrażam pogląd o niekoniecznym tworzeniu takiego dokumentu pn. 
Plan rozwoju sieci drogowej, mając na uwadze konieczne do poniesienia wydatki 
związane z opracowaniem takiego dokumentu. 
(…) Sam fakt nieposiadania takiego dokumentu nie świadczy o braku dbałości  
o rozwój dróg na terenie gminy Wodzisław. (…) Projekty rozwoju sieci drogowej są 
nieodłączną częścią planowania przez Radę Gminy każdego roku budżetowego  
i w jego trakcie. (…) Wydatki finansowe w 2019 r. zaświadczają o tym najdobitniej.  
Ponadto Wójt poinformował, że skorzysta z uprawnienia i w najbliższym czasie 
wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o dokonanie aktualizacji Strategii, 
uwzględniającej uzupełnienie o planowanych działaniach na lata obowiązywania 
Strategii w zakresie rozwoju gminnej sieci drogowej. 

(akta kontroli str. 95-110, 138, 160) 

Była Wójt wyjaśniła, że (…) w Urzędzie funkcjonowało w strukturze samodzielne 
jednoosobowe stanowisko pracy, utworzone w celu realizowania zadań w zakresie 
budowy i utrzymania dróg gminnych. W praktyce jednak, z uwagi na ograniczone 
zasoby kadrowe, osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmowała się szerokim 
spektrum zagadnień. 

(akta kontroli str. 140-143) 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach – do zarządcy drogi należy  
w szczególności opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz 

Stwierdzone 
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bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt uwzględniał plany finansowania przebudowy, rozbudowy, remontów oraz 
utrzymania i ochrony dróg, w ramach prac przygotowywania budżetu Gminy na dany 
rok okresu objętego kontrolą, czym wywiązał się z obowiązku określonego w art. 20 
pkt 2 ustawy o drogach. W planach uwzględniono w pełni potrzeby finansowe  
w zakresie remontów i utrzymania dróg. Opracowanie ich poprzedzano analizą 
informacji dotyczących problemów i potrzeb związanych z gminnymi drogami 
publicznymi zgłaszanymi przez mieszkańców gminy, sołtysów i radnych oraz przez 
instytucje działające na jej terenie. Dokonując wyboru zadań remontowych, 
utrzymaniowych i modernizacyjnych kierowano się przede wszystkim stanem 
technicznym dróg. 

W gminie Wodzisław nie opracowano plan rozwoju gminnej sieci drogowej, o którym 
mowa w 20 pkt 1 ustawy o drogach, a Strategia Rozwoju Gminy Wodzisław na lata 
2015-2025 nie zawierała zapisów odnoszących się do planowanego rozwoju 
gminnej sieci drogowej. 

3. Realizacja zadań w celu zapewnienia odpowiedniego 
stanu technicznego dróg i ich wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników dróg 

3.1. Sekretarz Gminy przekazała kontrolującym informację, że (…) według 
posiadanej przez Urząd wiedzy, w okresie objętym kontrolą nie doszło do wypadków 
lub kolizji na drogach gminnych zarządzanych przez Wójta gminy Wodzisław. 
Urząd nie był dotychczas informowany przez organa Policji o zaistnieniu tego 
rodzaju zdarzeń. Stąd brak wiedzy na temat zaistnienia tego rodzaju zdarzeń 
uniemożliwiał analizowanie ich przyczyn i skutków pod kątem ewentualnego 
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników dróg gminnych. 
Uważam, że zarządca drogi powinien być niezwłocznie informowany przez właściwy 
organ Policji, o zaistnieniu zdarzenia (wypadku lub kolizji) na takich drogach oraz  
o jego skutkach. 

(akta kontroli str. 201-202) 

W celu zweryfikowania powyższych informacji kontrolujący zwrócili się do 
Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie, który poinformował29, że na 
gminnych drogach publicznych na terenie gminy Wodzisław w latach 2017-2018 
doszło do dwóch wypadków drogowych30 w wyniku, których rannych zostało trzy 
osoby. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych. 
Przyczynami zaistniałych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz 
nadmierna prędkość. Stan nawierzchni tych dróg oraz oznakowania nie przyczyniły 
się do zaistnienia tych zdarzeń. 
Nie doszło do wypadków drogowych w 2016 r., 2019 r. oraz w 2020 r.  
(do 30 września). 

(akta kontroli str., 203-206) 

Poza ww. wypadkami drogowymi w dniu 28 kwietnia 2016 r. na publicznej drodze 
gminnej nr 398014T Mieronice-Stara Olszówka, pod naciskiem przejeżdżającego 
pojazdu marki Renault Master doszło do odłamania się części masy bitumicznej 

                                                      
29 Pisma (znak: WPiRD-ORD-PP-500/14/2020) z 13 i 19 października 2020 r. 
30 W 2017 r. w wyniku wypadku w miejscowości Świątniki rany odniosła jedna osoba oraz dwie osoby 
zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w 2018 r. w miejscowości Mieronice. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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(asfaltu) tejże drogi i w konsekwencji do uszkodzenia kołpaka koła, wgniecenia 
progu i połamania spoilera kabiny tego pojazdu. 

W związku z tym zdarzeniem poszkodowany wystąpił do Urzędu Gminy  
w Wodzisławiu z pismem o wypłatę odszkodowania za spowodowane ww. szkody. 
Po rozpoznaniu sprawy przez firmę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A, 
w której Gmina Wodzisław była ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe m.in. w następstwie czynów niedozwolonych, firma 
ubezpieczeniowa uznała szkodę, a Urząd Gminy tytułem franszyzy przelał w 2016 r. 
na konto towarzystwa ubezpieczeniowego kwotę 500 zł. 

(akta kontroli str. 207-211) 

W urzędzie nie korzystano z przygotowanych przez ministra właściwego do spraw 
transportu opracowań w trybie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach31. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że (…) w latach 2016-2020 nie korzystaliśmy z wzorców 
i standardów ministra właściwego do spraw transportu, w związku z przygotowaniem 
i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i remontów dróg 
gminnych. Posiadamy wiedzę o miejscu ich opracowaniu, a także miejscu publikacji  
i w przyszłości, jeśli taka przesłanka wystąpi, nie wykluczamy potrzeby skorzystania 
z nich. 
Jednocześnie nadmieniam, że przy przygotowywaniu zadań w zakresie odbudowy 
lub remontu danych dróg posiłkujemy się opracowaniami przygotowanymi na etapie 
planowania takich zadań. Należy mieć na uwadze, że na naszych drogach 
gminnych występuje w przeważającej większości ruch lokalny, a potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu są uwzględniane jako 
priorytetowe. 

(akta kontroli str. 212) 

3.2. Ponieważ nie prowadzono kontroli okresowych, o których mowa w art. 62  
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, nie było możliwe ustalenie czy 
realizowano zalecenia w zakresie wykonania na drogach niezbędnych robót 
budowlanych, których celem byłoby usunięcie stwierdzonych usterek. 

(akta kontroli str. 92-93) 

3.3. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny dwóch dróg 
gminnych o numerach: 

 398004T (Piotrkowice – Podlesie) na odcinku od 0+000 do 6+000; 

 398024T (Laskowa – Piotrkowice) na odcinku od 0+000 do 1+540, 
których celem było ustalenie czy na drogach zapewniono bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
technicznego drogi oraz zgodności oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  
i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

W wyniku oględzin ustalono, że: 

 obie drogi posiadały zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu; 

 występują rozbieżności dotyczące długości drogi nr 398004T, która według 
projektu stałej organizacji ruchu powinna wynosić 6,000 km, według pomiaru 
dokonanego podczas oględzin wynosiła około 5,370 km, co wskazuje na potrzebę 
dokonania aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu; 

                                                      
31 Korzystanie w jakikolwiek sposób z przygotowanych przez ministra właściwego do spraw 
transportu opracowań, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o drogach, nie jest obowiązkowe  
i w wystąpieniu nie podlegało ocenie – działanie takie mogłoby być uznane za przykład dobrej 
praktyki. 
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 oznakowanie pionowe dróg było w dobrym stanie technicznym i znajdowały się  
w miejscach wyznaczonych, za wyjątkiem brakujących znaków wynikających  
z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na drodze nr 398004T, tj.: znaku A-2332 
(kilometraż 4+032), E-17a i E-18 a (5+835)33. Ponadto, pomimo iż droga ta nie miała 
połączenia z inną drogą to projekt stałej organizacji ruchu nie przewidywał znaku  
D-4a34 oraz powtórzenia tego znaku (na 5+370); 

 nie stwierdzono przypadków występowania oznakowania dezinformującego 
kierowców, wykluczającego się nawzajem, które mogłoby negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo użytkowników drogi.; 

 na drogach tych nie wystąpiły przypadki zagęszczenia znaków powodujące ich 
nieczytelność; 

 na odcinkach dróg poddanych oględzinom nie występowały chodniki, nie były 
wyznaczone zatoki i miejsca postojowe, stan poboczy był w stanie zadowalającym; 

 w pasach drogowych nie umieszczono reklam; 

 nawierzchnia obydwu dróg wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej była  
w stanie dobrym35; 

 zieleń nie ograniczała widoczności większości oznakowania pionowego 
znajdującego się wzdłuż obydwu dróg, za wyjątkiem miejsc na drodze nr 398004T, 
w których ustawiono następujące znaki: 

a) A-236 zlokalizowany na km 3+950; 
b) A-137 zlokalizowany na km 4+082; 
c) B-1838 na 6+000 km. 

(akta kontroli str. 213-257) 

W związku z przywróceniem w trakcie kontroli (12-13 listopada 2020 r.), należytej 
widoczność znaków na drodze 398004T, NIK odstępuje od formułowania wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 258-264) 

Zdaniem NIK, stwierdzone w trakcie oględzin drogi nr 398004T rozbieżności 
dotyczące: 
− długości drogi, która według projektu stałej organizacji ruchu powinna wynosić 

6,000 km, a według pomiaru dokonanego podczas oględzin wynosiła około 
5,370 km; 

− niezaprojektowania w projekcie stałej organizacji ruchu i nieumieszczenia na 
początku tej drogi znaku informacyjnego D-4a39, ponieważ droga nie ma 
połączenia z inną drogą, 

wskazują na potrzebę podjęcia działań mających na celu aktualizację projektu stałej 
organizacji ruchu tej drogi. 

                                                      
32 A-23 – Stromy podjazd. 
33 E-17a – Miejscowość oraz E-18a - Koniec miejscowości. 
34 D-4a – Droga bez przejazdu. 
35 Ocena stanu nawierzchni według czterostopniowej skali: klasa A – stan dobry: oceniany odcinek  
o nawierzchni w stanie dobrym (nawierzchnie nowe lub przebudowane); klasa B – stan 
zadawalający: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie zadawalającym (nawierzchnie nowe, 
odnowione, dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń, nawierzchnie niewymagające 
zabiegów); klasa C – stan niezadawalający: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie 
niezadawalającym (nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające zaplanowania zabiegów 
naprawczych); klasa D – stan zły: oceniany odcinek o nawierzchni w stanie złym (na odcinkach dróg 
o nawierzchni wymagającej niezwłocznych zabiegów naprawczych, w przypadku braku środków 
finansowych, dopuszcza się czasowe wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu). 
36 A-2 – Niebezpieczny zakręt w lewo. 
37 A-1 – Niebezpieczny zakręt w prawo. 
38 B-18 – Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6t. 
39 D-4a – Droga bez przejazdu. 
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3.4. Ponieważ w gminie nie opracowano planu rozwoju gminnej sieci drogowej nie 
było możliwe ustalenie kosztów opracowania takiego planu. 
Natomiast ustalenia dotyczące zakresu i kosztów poniesionych na realizacje zadań 
obejmujących przebudowę, odbudowę, remonty, utrzymanie i ochronę dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich opisano w punktach 1.2., 3.8. i 3.8.1. wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 41, 265-272) 

3.5. Szczegółowe badanie kontrolne w zakresie zapewnienia zgodności 
wykonanych robót i stosowanych materiałów budowlanych ze specyfikacją 
techniczną (SST) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przeprowadzono na 
dokumentacji zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie odcinka o długości 
811 mb drogi gminnej nr 398023T (E-7 – Pokrzywnica) od km 1+545 do 2+356.  
W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej tego zadania stwierdzono, że: 
− opracowany został operat kolaudacyjny i dokonano przedmiaru robót; 
− wykonane roboty i zastosowane materiały budowlane zgodne były  

ze specyfikacją techniczną (SST) wykonania robót budowlanych; 
− dokumentacja projektowa opracowana dla potrzeb realizacji przebudowy drogi 

remontu zawierała: szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 
technicznych (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

− zarządca drogi (Wójt) był informowany przez inspektora nadzoru inwestycyjnego 
powołanego do sprawowania nadzoru nad inwestycją, że wykonawca 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót, których częstotliwość 
zapewniała stwierdzenie ich wykonania zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST); 

− inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu zarządcy drogi akceptował, m.in. 
składy mieszanek mineralno-asfaltowych do betonu asfaltowego, skład 
mieszanki SMA40, każdą partię cementu przed jej użyciem do betonu; 

− inspektor nadzoru inwestorskiego skontrolował, w imieniu zarządcy drogi, 
kruszywo oraz poziom jego zagęszczenia na podbudowie. W związku  
z wynikiem kontroli, wskazującym na osiągnięcie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, nie nakazywano wykonania dogęszczania warstw podbudowy. 

(akta kontroli str. 273-380) 

Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśnił, że ponieważ realizacja całego zadania 
inwestycyjnego została przeprowadzona w ciągu kilku dni, to wykonawca nie 
sporządzał okresowych raportów i zestawień z badań lub pomiarów. Natomiast 
wykonawca sporządził raport i zestawienie końcowe obejmujące całość tej 
inwestycji. 

(akta kontroli str. 380) 

Roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z umową nr BI.272.2.1.2019 zawartą 
w dniu 29 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Wodzisław (zamawiającym) i Zakładem 
Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowinach (wykonawcą)41. 

                                                      
40 Mastyks grysowy SMA (stone mastic asphalt) – mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości 
grysów, zawierająca stabilizator mastyksu, charakteryzująca się szczelnością, odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych oraz deformacji lepkoplastycznych. Wykorzystywana  
w nawierzchniach drogowych głównie, jako warstwa ścieralna, niekiedy też warstwa wiążąca.  
SMA może być stosowana dla wszystkich kategorii ruchu. 
41 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 31 maja 2019 r. pod nr 510108335-N-1019. 
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Koszt bezpośredni zadania inwestycyjnego (brutto) wyniósł 229 725,10 zł i został 
prawidłowo zaksięgowanych w ramach działu 600, rozdziału 60078 i § 6050  
w ewidencji księgowej Urzędu. 
Zadanie inwestycyjne zostało w całości sfinansowane ze środków budżetowych,  
w tym w ramach: 
− otrzymanej z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – w kwocie 183 780,00 zł,  
co stanowiło 80% wartości ogółem kosztów zadania; 

− własnych środków Gminy w kwocie 45 945,10 zł, (20%). 
(akta kontroli str. 273-379) 

3.6.1. W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2019 r. w Urzędzie 
funkcjonowało, podporządkowane bezpośrednio Wójtowi, samodzielne stanowisko 
ds. budowy i utrzymania dróg. 

Zgodnie z § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wodzisław42, 
który obowiązywał w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 stycznia 2019 r. do zadań 
pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należało prowadzenie spraw 
związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami i placami, a w szczególności 
z: 

 przygotowaniem projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów 
Gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii; 

 projektowaniem przebiegu dróg; 

 budową, modernizacją i ochroną dróg; 

 prowadzeniem ewidencji dróg gminnych; 

 określaniem szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów 
drogowych na cele niekomunikacyjne; 

 prowadzeniem inwestycji i remontów drogowych; 

 przeprowadzeniem okresowych przeglądów stanu dróg gminnych wspólnie  
ze stanowiskiem ds. inwestycji; 

 wykonywaniem zadań w zakresie organizacji ruchu oraz utrzymaniem 
oznakowania poziomego i pionowego dróg; 

 przeglądem zieleni rosnącej przy pasach drogowych, przy udziale inspektora  
ds. ochrony środowiska; 

 planowaniem, realizacją i rozliczaniem remontów bieżących dróg, chodników  
w ramach bieżącego ich utrzymania; 

 nadzorowaniem letniego i zimowego utrzymania dróg. 

Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Wójt wprowadził zmiany  
w Regulaminie Organizacyjnym, powołując m.in. Referat Rozwoju 
podporządkowany bezpośrednio Wójtowi i kierowany przez kierownika Referatu.  
W skład Referatu Rozwoju weszło jednoosobowe stanowisko ds. budowy  
i utrzymania dróg z ww. zakresem zadań. 
Zgodnie z § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego do zadań Referatu, oprócz  
ww. zadań w zakresie budowy i utrzymania dróg, należały zadania dotyczące 
dziewięciu innych zakresów, w tym: 

 zagospodarowania przestrzennego i gospodarki energią; 

 inwestycji i remontów; 

 pozyskiwania środków finansowych; 

 zadań obronnych; 

                                                      
42 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wodzisław:  
Nr 44/2014 z 30 czerwca 2014 r. oraz Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. są publikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy (https://ugwodzislaw.pl). 
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 zamówień publicznych; 

 rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej; 

 gospodarki majątkiem gminy; 

 monitoringu i kontroli projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej; 

 ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
(akta kontroli str. 381-396) 

3.6.2. W latach 2016-2020 (30 wrzesień)43 na jednoosobowym stanowisku  
ds. budowy i utrzymania dróg zatrudnionych było pięć osób, którzy legitymowali się 
wyższym lub średnim wykształceniem technicznym, w tym trzej w zakresie 
drogownictwa lub budownictwa, a dwaj – ochrony środowiska i rolnictwa. Żadna  
z osób zatrudnionych na tym stanowisku nie posiadała uprawnień budowlanych lub 
prawa wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie o specjalności drogowej 
lub mostowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Wszyscy  
z pracowników przyjęli do wiadomości i stosowania zakres czynności określone dla 
danego stanowiska. 

Stanowisko było obsadzone łącznie przez 46 miesięcy i 4 dni, co stanowiło 81% 
okresu objętego kontrolą. 
W pozostałej części tego okresu, tj. 10 miesięcy i 27 dni (19%) stanowisko nie było 
obsadzone, w tym: od 5 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., od 10 do 31 marca i od 
1 do 31 grudnia 2019 r., od 1 do 31 maja i od 1 do 30 września 2020 r. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania związane z obsadą kadrową na 
stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg stwierdzono, że na jednego pracownika 
realizującego objęte kontrolą zadania przypadało 140 km44. 

(akta kontroli str. 397-417) 

3.6.3. System kontroli zarządczej został ustanowiony w dnia 30 grudnia 2011 r. 
następującymi zarządzeniami wójta gminy Wodzisław45: 

 Nr 74/2011 w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 
w Wodzisławiu (dalej Zarządzenie Nr 74/2011); 

 Nr 75/2011 w sprawie systemu zarzadzania ryzykiem w Urzędzie Gminy  
w Wodzisławiu; 

 Nr 76/2011 w sprawie wprowadzenia polityki kontroli zarządczej w Urzędzie 
Gminy w Wodzisławiu; 

 Nr 77/2011 w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej; 

 Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki w Urzędzie 
Gminy w Wodzisławiu; 

 Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny 
systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu; 

 Zarządzenie Nr 81 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Wodzisław. 

Zarządzenie Nr 74/2011 zawierało załącznik nr 1, w którym określono m.in.: 

 rejestr celów i zadań – dla jednostek (komórek) organizacyjnych Urzędu: 

 cele i zadania, opis ryzyka, istotność i sposób reakcji, przyczyny ryzyka i jego 
skutki, proponowane mechanizmy zapobiegawcze – dla samodzielnego 
stanowiska ds. budowy i utrzymania dróg gminnych oraz określono osobę 
odpowiedzialną – pracownik zatrudniony na ww. stanowisku. 

                                                      
43 Okres ten obejmował 57 miesięcy. 
44 W tym 89,585 km dróg zakwalifikowanych do klasy „L” oraz 50,690 km – do klasy „D”. 
45 Zarządzenia nie były zmieniane i obowiązywały także w okresie objętym niniejszą kontrolą. 
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Jako cel i zadanie dla tego stanowiska – wskazano budowę i utrzymanie dróg. 
W opisie ryzyka – wymieniono nieprawidłowe prowadzenie spraw utrzymania 
dróg publicznych. Nie wskazano natomiast, jako potencjalnego ryzyka – 
nieprawidłowo prowadzonej ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 
a w szczególności nieprowadzenie książki drogi i dziennika objazdu dróg. 
Jako przyczyny wystąpienia ryzyka wskazano m.in.: brak pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, źle określony 
budżet Gminy. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – oceniono na 2 pkt. 
Wpływ ryzyka na realizację celu i zadania – na 3 pkt. Istotność ryzyka – na  
6 pkt. 

(akta kontroli str. 418-419) 

Sekretarz Gminy stwierdziła, że w Urzędzie nie były stanowione pisemne procedury 
dotyczące zadań związanych z drogami gminnymi. 

(akta kontroli str. 403) 

Zgodnie z § 4 zarządzenia Nr 74/2011 (…) system kontroli zarządczej realizowany 
jest w formie kontroli funkcjonalnej polegającej na bieżącym podejmowaniu działań 
zapewniających realizacje celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej  
i efektywnej kontroli zarządczej należy, zgodnie z podziałem kompetencji, do 
obowiązków Wójta, Skarbnika, Sekretarza i pracownika, któremu przydzielono 
czynności. 

(akta kontroli str. 418-419) 

3.7. Z analizy ewidencji skargowej wynika, że w okresie objętym kontrolą do 
Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące złego stanu technicznego dróg gminnych. 

(akta kontroli str. 423-425) 

3.8. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) gmina Wodzisław wydatkowała na 
realizację 19 zadań związanych z przebudową, rozbudową lub remontem dróg 
(zadania drogowe) ogółem 4148,9 tys. zł, w tym ze środków własnych Gminy – 
2740,4 tys. zł, co stanowiło 66% wydatków ogółem oraz środków ze źródeł 
zewnętrznych – 1408,5 tys. zł (34%), pozyskanych w ramach: 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 
608,4 tys. zł (tj. 15% wydatków ogółem); 

 dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (inne źródła) – 800,1 tys. zł 
(19%). 

Realizując w okresie objętym kontrolą zadania drogowe Gmina nie korzystała ze 
środków Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 oraz Funduszu Dróg Samorządowych. 

(akta kontroli str. 41, 265) 

3.8.1. W poszczególnych latach objętych kontrolą finansowanie zadań drogowych 
przedstawiało się następująco: 

 w 2016 r. wydatkowano ogółem 1530,5 tys. zł, z tego: wkład własny wyniósł 
1134,5 tys. zł (74%), środki z PROW – 396,0 tys. zł (26%); 

 w 2017 r. wydatkowano ogółem 745,7 tys. zł, z tego: wkład własny 533,3 tys. zł 
(72%) oraz środki z PROW – 212,4 tys. zł (28%); 

 w 2018 r. wydatkowano ogółem 705,2 tys. zł – w całości ze środków własnych; 

 w 2019 r. wydatkowano ogółem 1494,7 tys. zł, z tego: wkład własny – 
694,6 tys. zł (46%) oraz środki dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (inne 
źródła) – 800,1 tys. zł (54%); 

 w 2020 r. (do 30 czerwca) wydatkowano ogółem 68,8 tys. zł – w całości  
ze środków własnych. 
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Zadania ujęte w planie finansowym na dany rok były zrealizowane w pełnym 
zaplanowanym zakresie. 

Zdaniem Wójta środki finansowe własne oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych na 
realizację zadań związanych z przebudową, rozbudową lub remontem dróg 
gminnych były adekwatne do potrzeb i możliwości zaplanowanych w tym zakresie 
na dany rok. 

(akta kontroli str. 95-110, 265-272) 

3.8.2. Skarbnik Gminy wskazując powody niekorzystania w szerszym zakresie  
ze środków, które były możliwe do pozyskania przez Gminę np. w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i Fundusz 
Dróg Samorządowych stwierdziła m.in., że: (…) Istotną z punktu widzenia finansów 
gminnych jest sprawa wielkości dofinansowania możliwego do otrzymania  
np. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Fundusz). Maksymalna wysokość 
dofinansowania jaka jest możliwa do uzyskania przez Gminę z Funduszu to 80% 
wartości kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część kosztów projektu 
inwestycyjnego, w tym kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 20%) jest ponoszona ze 
środków własnych Gminy. W związku z tym faktyczne dofinansowanie ze środków 
Funduszu oscyluje w granicach około 75-79% wartości całości projektu. 
(…) Stąd też w przypadku gminy Wodzisław, która jest gminą wiejską  
ze zdecydowaną przewagą gospodarstw rolnych (około 95% wszystkich podmiotów 
gospodarczych), nie jesteśmy w stanie udźwignąć znaczących kosztów, jakie trzeba 
ponieść realizując zadania w ramach przebudowy, odbudowy i remontów 
publicznych dróg gminnych. 
(…) Ograniczone możliwości finasowania poprzez udział własnych środków 
zmuszają Gminę do realizacji zadań związanych z przebudową i remontami dróg 
gminnych na krótkich odcinkach tych dróg, gdyż zadania takie nie generują kosztów, 
jakie wymagane są do poniesienia przy realizacji tych zadań w ramach 
dofinansowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych, np. Funduszu Dróg 
Samorządowych. Istotnym argumentem, który nie zachęca Gminy do występowania 
o dofinansowanie kosztów odbudowy, przebudowy i remontów dróg jest fakt, iż drogi 
na terenie Gminy Wodzisław w większości nie spełniają wymogu drogi gminnej  
w zakresie szerokości drogi, tj. minimum szerokość jezdni 5m oraz konieczność 
uporządkowania geodezyjnego w zakresie własności gruntów (okazanie punktów 
granicznych, wznowienie granic, rozgraniczenie). 

(akta kontroli str. 426) 

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

Osoby pełniące w okresie objętym kontrolą funkcję Wójta, nie zapewniły 
funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze 
zarządzania drogami. Świadczą o tym nieprawidłowości stwierdzone podczas 
niniejszej kontroli. Ustanowiony w jednostce system kontroli zarządczej nie 
uwzględniał procedur dotyczących realizowania zadań w zakresie zarządzania 
drogami gminnymi. 

Wójt wyjaśnił, że (…) w chwili objęcia urzędu46 zobowiązałem wszystkich 
pracowników do działania w granicach prawa i zgodnie z prawem. Informacje  
w zakresie określania celów i zadań związanych z drogami publicznymi 
przekazywane są w formie ustnej i pisemnej. Cotygodniowo odbywam spotkania  
z kierownikiem Referatu Rozwoju celem ustalenia zakresu działań, przyjęcia 
informacji o realizacji zaplanowanych i zleconych zadań w zakresie dróg. W trakcie 

                                                      
46 Listopad 2018 r. 
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cyklicznych narad, poza ustnymi sprawozdaniami odbieram również sprawozdania 
pisemne, np. protokoły odbioru robót. W naradach tych uczestniczy, w miarę 
potrzeby, pracownik ds. budowy i utrzymania dróg. (…) Natomiast w przypadku 
koniecznych, pilnych działań lub interwencji związanych z drogami przekazuję ustnie 
polecenia o konieczności wprowadzenia korekt. (…) Ponadto na każdej sesji Rady 
Gminy przedstawiam sprawozdanie m.in. z realizacji zadań w zakresie przebudowy 
lub remontu, jak również utrzymania dróg gminnych. 

(akta kontroli str. 420-422) 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych47, 
kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób m.in. 
zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Z art. 68 ust. 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy wynika, 
że celem kontroli zarządczej jest w szczególności zapewnienie zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności  
i efektywności działania oraz zarządzania ryzykiem. 
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej należało – stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – do obowiązków 
Wójta. 

Do czasu kontroli Urząd nie posiadał informacji o wypadkach lub kolizjach, jakie 
wydarzyły się na gminnych drogach publicznych, gdyż nie był informowany przez 
organa Policji o zaistnieniu tego rodzaju zdarzeń. Brak wiedzy w tym zakresie 
uniemożliwiał analizowanie przyczyn i skutków takich zdarzeń pod kątem 
konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w celu 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych. 

Poddana oględzinom nawierzchnia odcinków dwóch dróg gminnych była w dobrym 
stanie technicznym, choć wystąpiły przypadki nienależytej widoczności oznakowania 
pionowego na drodze 398004T, którą przywrócono jeszcze w trakcie trwania kontroli 
NIK. 
Zapewniono zgodność wykonanych robót i stosowanych materiałów budowalnych 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych przy realizacji 
remontu odcinka o długości 811 mb drogi gminnej nr 398023T. 
W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) organy Gminy podejmowały skuteczne 
działania o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie 
realizacji 19 zadań drogowych związanych z przebudową, odbudową lub remontem 
dróg. Wydatkowano na te cele ogółem 4148,9 tys. zł, w tym ze środków własnych 
Gminy – 2740,4 tys. zł, co stanowiło 66% wydatków oraz środków ze źródeł 
zewnętrznych – 1408,5 tys. zł (34%), których głównym źródłem były dotacje  
z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. W latach 2016-2017 Gmina wykorzystywała także środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W okresie objętym kontrolą nie zapewniono funkcjonowania w pełni skutecznej  
i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze zarządzania drogami. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Założenie i prowadzenie książki drogi, oddzielnie dla każdego odcinka drogi, 
której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

                                                      
47 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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2. Założenie i prowadzenie dziennika objazdu dróg, którego wzór określa załącznik 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

3. Założenie i prowadzenie wykazu obiektów mostowych, którego wzór określa 
załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

4. Sporządzenie i prowadzenie książki obiektu mostowego, osobno dla każdego  
z 11 obiektów, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg, zgodnie z obowiązkiem określony w § 9 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia. 

5. Przeprowadzanie zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 20 pkt 10 ustawy  
o drogach, okresowych kontroli (co najmniej raz w roku oraz raz na pięć lat),  
o których mowa w art. art. 62 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykazywanie rzetelnych danych o długości i powierzchni dróg gminnych 
zakwalifikowanych do poszczególnych klas dróg, w corocznie sporządzanych 
dla celów statystycznych informacjach o sieci dróg publicznych, o których mowa 
w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji. 

7. Opracowanie planu rozwoju gminnej sieci drogowej, o którym mowa w 20 pkt 1 
ustawy o drogach. 

8. Zapewnienie funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych dróg publicznych oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 
  

Uwaga 
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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 Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 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. 

Kielce,        listopada 2020 r. 
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