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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju (dalej: PZD), Wełecz 146, 28-100 Busko-
Zdrój. 
 
Dyrektor Krzysztof Tułak – od 18 maja 1999 r. 
  
 
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. 
 
Lata 2016-2020 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeśli 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 
 
 
Roman Wilk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LKI/72/2020  
z 21 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
PZD prowadził wymaganą rozporządzeniem 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 tunelom3 (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg) 
dokumentację ewidencyjną dla dróg objętych szczegółowym badaniem. Zarządca 
ustalił numer drogom, obiektom mostowym oraz przepustom. Ponadto wszystkie 
drogi miały numery nadane przez zarząd województwa. Na objętych badaniem 
drogach prowadzone były okresowe kontrole ich stanu technicznego, co było 
odpowiednio dokumentowane. Zarządca prawidłowo wywiązywał się z obowiązku 
sporządzania i przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych  
i Autostrad informacji o sieci dróg powiatowych. Na zarządzanych przez PZD 
drogach przeprowadzane były okresowe pomiary ruchu drogowego. Stwierdzono,  
iż książki objazdu prowadzone były na nieaktualnych drukach, jednakże w trakcie 
kontroli zakupiono książki o obowiązującym wzorze. Z uwagi na niewielką, wręcz 
kosmetyczną różnicę pomiędzy obiema książkami nie zostały spowodowane żadne 
szkody, a dokonywane wpisy były pełne i rzeczowe. 

W PZD opracowano plan rozwoju sieci drogowej, który nie został przekazany 
gminom powiatu buskiego. Nie opracowano jednak projektów planu rozwoju sieci 
drogowej i planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich – obowiązek opracowania tego 
dokumentu wynika z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych4 (dalej: ustawa o drogach). 

W PZD gromadzono informacje dotyczące liczby wypadków i kolizji na 
zarządzanych przez niego drogach. Na ich podstawie podejmowano decyzje m.in.  
w zakresie zmian w organizacji ruchu. Poddana oględzinom droga była w dobrym 
stanie technicznym, dobrze oznakowana, nie zagrażała bezpieczeństwu jej 
użytkowników. Zapewniono zgodność wykonanych robót i stosowanych materiałów 
budowalnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych. 
Zapewniono wykształconą kadrę sprawującą nadzór nad zarządzanymi drogami 
oraz pozyskiwano finansowe środki zewnętrzne na realizację zadań związanych  
z przebudową (rozbudową) lub remontem dróg. Ustanowiony w PZD system kontroli 
zarządczej obejmował procesy związane ze stanem technicznym dróg. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Działania podejmowane w celu ustalania stanu 
technicznego dróg samorządowych 

1.1. W okresie objętym kontrolą PZD realizował obowiązki i uprawnienia zarządcy 
drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach zgodnie z Regulaminem 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  
w formie opisowej. 
3 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. 
5 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. 

 Ocena ogólna 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju6 oraz Statutu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju7.  

(akta kontroli str. 3-19, 20-25) 
W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) PZD zarządzał 115 powiatowymi drogami 
publicznymi o łącznej długości 653,370 km8, których powierzchnia wynosiła na 
koniec: 2016 r. 3 075,594 tys. m2, 2017 r. 3 093,387 tys. m2, 2018 r. 3 105,844 tys. 
m2 i 2019 r. oraz na koniec pierwszego półrocza 2020 r. 3 108,831 tys. m2. Wartość 
tych dróg wynosiła na koniec: 2016 r. 87 388,00 tys. zł, 2017 r. 245 569,00 tys. zł, 
2018 r. 253 815,00 tys. zł i 2019 r. 260 184,00 tys. zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. 
260 184,00 tys. zł. Drogi mieszczą się w drugiej grupie Klasyfikacji Środków 
Trwałych pod pozycją 220. W ewidencji księgowej wartość dróg wprowadzana jest 
na konto 011 jako środek trwały. Na wartość księgową składały się nawierzchnia 
drogi, pobocza, podbudowa, warstwa odsączająca, poszerzenia jezdni, zatoki 
autobusowe, place postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe, mury oporowe, 
przepusty, mosty. Do wartości księgowej nie zostały wliczone wartości działek 
gruntu, na których zbudowane są drogi. 

(akta kontroli str. 26, 27-30) 
Z powyższych danych wynika, że w okresie objętym kontrolą długość i powierzchnia 
dróg powiatowych nie uległa zmianie, przy jednoczesnym wzroście ich wartości. 
Dotyczy to zwłaszcza przełomu 2016 i 2017 roku, gdzie wartość wzrosła  
o 158 181,00 tys. zł. W pozostałych latach wzrosty wartości były znacznie mniejsze  
i wynosiły 8 246,00 tys. zł w 2018 r. i 6 369,00 tys. zł w 2019 r. Na dzień 30 czerwca 
2020 r. wartość nie uległa zmianie w stosunku do końca 2019 r. 
Zarządzeniem Nr 15/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju  
z 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  
i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego zarządzono 
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją 
na kontach 011, 013 w PZD w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. 
Inwentaryzacja miała być przeprowadzona metodą spisu z natury według stanu na 
31 grudnia 2019 r.  
Zespół Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił protokół weryfikacji saldo konta 011 
na dzień 31 grudnia 2019 r., w którym stwierdził: w dniu 12 stycznia 2020 r. 
zweryfikował saldo konta 011 – „Środki trwałe” – drogi i stwierdził, że wynika ono  
z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi 
dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone. Stan środków trwałych  
na 31 grudnia 2019 r. wynosił 260 183 943,28 zł. Sprawozdanie zostało 
zatwierdzone przez Dyrektora PZD. 

(akta kontroli str. 31-33, 34, 35-38) 
Dyrektor PZD Krzysztof Tułak wyjaśnił, że sporządzając wycenę wszystkich 
składników aktywów i pasywów, do przedstawionych wartości księgowych nie 
wliczono wartości działek gruntu, bowiem ewidencja księgowa działek stanowiących 
własność Powiatu, w tym gruntów pod drogami powiatowymi, prowadzona była  
w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2013 
Starosty Buskiego z 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyceny 
gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi Powiatu Buskiego, został 

                                                      
6 Wprowadzony uchwałą nr 330/2009 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, zmienionego uchwałą  
nr 728/2013 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju. 
7 Wprowadzonego uchwałą nr XXXVIII/293/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r., 
zmienionego uchwałą nr XXXI/333/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 listopada 2013 r. 
8 Liczba dróg i ich długość nie uległa zmianie przez cały okres objęty kontrolą. 
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powołany zespół, który opracował stosowną metodologię i dokonał wyceny działek. 
Następnie na jej podstawie sporządzono dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego  
i wprowadzono wycenione działki do ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego  
w Busku-Zdroju. Dyrektor PZD dodał, że z uwagi na podrzędność PZD w stosunku 
do Starostwa, nie podejmowano działań związanych z przekazaniem środków 
trwałych. 

(akta kontroli str. 356-522) 

Starosta Buski p. Jerzy Kolarz w wyjaśnieniach z 3 listopada 2020 r. potwierdził 
słowa dyrektora PZD stwierdzając, że zarządzeniem z lutego 2013 r. powołany 
został zespół ds. wyceny gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. 
Zespół dokonał wyceny działek i na jej podstawie sporządzono dokumenty OT-
przyjęcie środka trwałego i z uwagi na fakt, że działki powyższe ewidencjonowane 
są zgodnie z KŚT w grupie „0-grunty” i nie są wliczane do wartości dróg pod którymi 
się znajdują wprowadzono wycenione działki w celu zapewnienia większej kontroli 
nad procesem regulacji i wyceny do ksiąg rachunkowych Starostwa. Starosta podał 
ponadto, że wyceny i wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dokonywano również  
w latach 2014-2019, po wcześniejszym ustaleniu prawa własności (w chwili obecnej 
u Wojewody Świętokrzyskiego złożone są wnioski o stwierdzenie nabycia prawa 
własności przez Powiat Buski dla 161 działek). Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty, 
pod drogami powiatowymi zarządzanymi przez PZD znajduje się 1398 działek,  
z czego 884 ma uregulowany stan prawny. Na dzień 30.06.2020 r. zostało 
wycenionych i do ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
wprowadzono 1127 działek o łącznej wartości 8 424 191,50 zł. 

(akta kontroli str. 523-524) 

1.2. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) PZD zrealizował wydatki finansowe na 
przebudowę, rozbudowę i remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie 38 574,00 
tys. zł9, z tego na przebudowę i rozbudowę dróg o długości 73,351 km oraz remont 
dróg o długości 21,213 km. 
W poszczególnych latach wydatki finansowe na powyższe cele przedstawiały się 
następująco: 

 na koniec 2016 r. kwotę 7 987,00 tys. zł wydatkowano na przebudowę  
i rozbudowę 23,093 km dróg oraz remont 2,280 km; 

 na koniec 2017 r. kwotę 9 652,00 tys. zł wydatkowano na przebudowę  
i rozbudowę 19,538 km dróg oraz remont 3,225 km; 

 na koniec 2018 r. kwotę 11 642,00 tys. zł wydatkowano na przebudowę  
i rozbudowę 17,436 km dróg oraz remont 11,668 km; 

 na koniec 2019 r. kwotę 7 442,00 tys. zł wydatkowano na przebudowę  
i rozbudowę 11,760 km dróg oraz remont 4,040 km; 

 na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotę 1 851,00 tys. zł wydatkowano na 
przebudowę i rozbudowę 1,524 km dróg. 

(akta kontroli str. 39, 40-50, 51-59, 60-68, 69-79) 

1.3. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi objęto ewidencję trzech dróg  
i znajdujących się w ich ciągu drogowych obiektów inżynieryjnych wybranych ze 115 
dróg powiatowych, tj. najdłuższej (droga nr 0096T Stopnica – Gorysławice  
o długości 19,50 km), najkrótszej (droga nr 1019T Nowy Szczaworyż – Nowa Wieś – 
Podlesie o długości 0,31 km) oraz wybranej wg osądu kontrolera (droga nr 0030T 
Skadla – Widuchowa – Bronina o długości 16,53 km). Łączna długość dróg 

                                                      
9 Bez wykupu gruntów. 
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wytypowanych do badania stanowiła 5,56% (36,34 km) w ogólnej długości dróg 
powiatowych (653,37 km) będących w zarządzie PZD.  

(akta kontroli str. 80-86, 87, 88-126, 127-142, 143-182) 

Badanie dokumentacji ewidencyjnej ww. trzech dróg wykazało, że PZD prowadził: 
 książki dróg oddzielnie dla każdej drogi (zgodnie z § 10 rozporządzenia  

w sprawie ewidencji dróg) sporządzone wg wzoru określonego w załączniku  
nr 1 do tego rozporządzenia; książki zawierały wypełnione wszystkie 
obligatoryjne tabele; 

 dziennik objazdu dróg (§ 11) dla zarządzanych przez niego dróg powiatowych 
sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do instrukcji DPA – 
załącznika do nr 29 z dnia 29 listopada 1975 r. – Ministra Komunikacji Nr 185  
z 31 października 1975 r.; 

 mapę techniczno-eksploatacyjną dróg (§ 12 rozporządzenia);  

 książki obiektu mostowego (§ 13) osobno dla każdego obiektu mostowego10 
sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 

 wykaz obiektów mostowych dla wszystkich obiektów mostowych (§ 15 ust. 1 i 2 
pkt 1) sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia; 

 wykaz przepustów (§ 15) sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 6 
do rozporządzenia; 

 w formie elektronicznej książki dróg, zaś pozostałą dokumentację ewidencyjną 
w formie papierowej; 

 aktualizację ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału 
każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio 
poprzedzający. 

 (akta kontroli str. 88-126, 127-142, 143-182, 183-202, 203-206, 207-227, 228-248, 
249-256, 257-264, 265-274) 

Dziennik czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych prowadzony był 
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do instrukcji DPA – załącznika do nr 29 
z dnia 29 listopada 1975 r. – Ministra Komunikacji Nr 185 z 31 października 1975 r. 
zamiast wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg. Książki objazdu prowadzone były na nieaktualnych drukach, 
jednakże w trakcie kontroli zakupiono książki o obowiązującym wzorze. Z uwagi na 
niewielką, wręcz kosmetyczną różnicę pomiędzy obiema książkami nie zostały 
spowodowane żadne szkody, a dokonywane wpisy były pełne i rzeczowe. 
 

 (akta kontroli str. 183-202, 203-206) 

W przypadku dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dwóch dróg objętych 
szczegółową analizą, PZD nie był zobowiązany do prowadzenia karty obiektu 
mostowego, o której mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, 
gdyż rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł tych mostów nie była 
większa niż 20 m, a całkowita długość danego obiektu była mniejsza niż 50 m. 

(akta kontroli str. 207-248) 

1.4. Wybrane do szczegółowej analizy trzy drogi (0030T, 0096T, 1019T) miały 
nadany numer ewidencyjny oraz ustalony przez Zarząd Województwa 

                                                      
10 Analizą objęto książki obiektów mostowych dla mostu o nr 01016784 zlokalizowanego w ciągu drogi 0030T w miejscowości 
Palonki nad rzeką Sanica oraz o nr 01016813 zlokalizowanego w ciągu drogi 0096T w miejscowości Chotel Czerwony nad 
Strumieniem Maskalis.  
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Świętokrzyskiego numer drogi. Było to zgodne odpowiednio z § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy  
o drogach. Ponadto, obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągu dwóch (0030T  
i 0096T) z trzech dróg objętych badaniem zostały nadane przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad numery (JNI). W dwóch drogach 
zlokalizowane są trzy przepusty o świetle otworu równym 150 cm – dwa na drodze 
0096T i jeden na drodze 0030T.  

(akta kontroli str. 207-227, 228-248, 275, 276-279) 

Ustalono, że wszystkie drogi (115) zarządzane przez PZD oraz znajdujące się na 
nich obiekty inżynierskie (mosty i przepusty) posiadały nadane numery ewidencyjne. 
Wszystkie drogi miały również ustalony przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego numer drogi. W okresie objętym kontrolą PZD nie wnioskował do 
zarządu województwa o aktualizację rejestru numerów nadanych drogom, gdyż nie 
zachodziła taka potrzeba.  

(akta kontroli str. 80-86, 87, 276-279, 1214, 1215) 

1.5. Analiza dokumentacji trzech, wybranych do szczegółowych badań dróg 
wykazała, że w okresie objętym kontrolą w PZD przeprowadzano, wynikające z art. 
20 pkt 10 ustawy o drogach, okresowe kontrole stanu tych dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich usytuowanych w ich ciągu. Objazdy przeprowadzano nie 
rzadziej niż dwa razy na tydzień, a stwierdzone w ich trakcie usterki, uszkodzenia  
i braki (najczęściej uszkodzenia oznakowania drogi oraz ubytki w tym oznakowaniu), 
usuwane były na bieżąco (przeważnie tego samego dnia w trakcie objazdu lub  
w terminie 1-2 dni od objazdu). 

(akta kontroli str. 280-290, 291-296, 297-301, 302-304) 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą PZD przeprowadzał, wynikające z art. 62 
ust. 1 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane11, kontrole 
stanu technicznego objętych szczegółowym badaniem dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich (mostów i przepustów) usytuowanych w ich ciągu. Zgodnie z art. 62 
ust. 4 Prawa budowlanego kontrole te przeprowadzały osoby do tego uprawnione. 

(akta kontroli str. 305-308, 309, 310-326, 327-334, 335-342, 354-355) 

W PZD stosowano nieaktualną procedurę dokonywania objazdów dróg powiatowych 
określoną w załączniku do zarządzenia Ministra Komunikacji Nr 185  
z 31 października 1975 r.12 Jak wyjaśnił dyrektor PZD: dzienniki objazdu dróg  
w latach 2016-2020 stosowane były na nieobowiązujących zasadach ze względu na 
to, że były zakupione wcześniej. Obecnie zostały zrobione nowe dzienniki wg. 
obowiązujących przepisów, tj. 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. Nadmieniam, że stosowane wcześniej 
przez PZD dzienniki objazdu dróg niewiele się różniły od obecnie obowiązujących. 
Procedura przeprowadzania objazdów dróg wynikała z nieobowiązującego 
załącznika do zarządzenia Ministra Komunikacji Nr 185 z 31 października 1975 r.  
i instrukcji DPS 3. W trakcie kontroli została opracowana procedura, w której zostały 
uwzględnione obowiązujące przepisy i którą przedkładam w załączeniu. 
Instrukcja dla obwodu drogowego zawarta w ww. załączniku składała się z: [1] 
zadania obwodu w zakresie ochrony utrzymywanych dróg, urządzeń drogowych, 
obiektów mostowych i budynków – m.in. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów 

                                                      
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 
12 Dz. Urz. Min. Kom. nr 29, poz. 228. 
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porządkowych na drogach, głównie składowanie materiałów na drogach, ochrona 
dróg przed zanieczyszczeniem; przeprowadzanie kontroli dopuszczalnych nacisków 
na oś pojazdów samochodowych; kontrolowanie robót w pasie drogowym; składanie 
dyrektorowi RDP doniesień oraz zabezpieczanie dowodów odnośnie wszelkich 
naruszeń dokonywanych w pasie drogowym; wprowadzanie ograniczeń w ruchu;  
[2] zadania w zakresie utrzymania dróg – remonty; zabezpieczenie przed 
występowaniem przełomów; przywracanie przejezdności na uszkodzonych 
odcinkach dróg; utrzymywanie i naprawa poboczy, pasów zieleni, rowów itp.; 
usuwanie z jezdni zanieczyszczeń; zimowe utrzymanie dróg; [3] zadania w zakresie 
utrzymania urządzeń drogowych – naprawa i wymienianie znaków drogowych, 
ustawianie nowych znaków drogowych; wykonywanie poziomego oznakowania; 
zabezpieczenie i oznakowanie powstałych uszkodzeń; utrzymywanie przydrożnej 
zieleni; [4] zadania w zakresie utrzymania obiektów mostowych i przepustów 
drogowych – utrzymanie czystości na obiektach mostowych; drobne remonty; 
ochrona przed powodziami; [5] zadania w zakresie utrzymania budynków;  
[6] zadania w zakresie budowy dróg lokalnych. Wyszczególnione zostały 
organizacja pracy w obwodzie (prowadzenie ewidencji dróg i mostów, przepustów, 
znaków drogowych, gromadzenie protokołów kontroli, prowadzenie obserwacji dróg, 
m.in. poprzez objazdy dróg). Wprowadzony został obowiązek opracowywania 
planów remontów wynikających z dokonywanych przeglądów.  

W nowo utworzonej procedurze określone zostały następujące kwestie: 
- zadania obwodu – [1] ochrona utrzymywanych przez obwód dróg, urządzeń 
drogowych, obiektów mostowych i budynków, m.in. poprzez przestrzeganie 
przepisów porządkowych, w szczególności składowania materiałów na drogach; 
kontrola zezwoleń na wykonywanie prac w pasie drogowym; kontrola zgodności 
lokalizacji inwestycji budowlanych oraz linii telekomunikacyjnych i energetycznych  
w stosunku do dróg; wprowadzanie ograniczeń na zagrożonych odcinkach dróg;  
[2] utrzymanie dróg poprzez m.in. remont nawierzchni, opasek i krawężników; 
zabezpieczanie przed przełomami; utrzymywanie i naprawa poboczy, pasów 
dzielących, wysepek, rowów, skarp i murów oporowych; usuwanie zanieczyszczeń  
z jezdni; zimowe utrzymanie dróg; [3] utrzymanie urządzeń drogowych poprzez m.in. 
dbanie o oznakowanie dróg; dbałość o utrzymanie przydrożnej zieleni, koszenie 
traw; [4] utrzymanie obiektów mostowych i przepustów drogowych – utrzymanie 
czystości na obiektach mostowych; drobne remonty; zgłaszanie prac remontowych 
przekraczających zakresem możliwości obwodu; dbałość o sprzęt przeciwpożarowy; 
[5] utrzymanie budynków drogowych; 
- organizacja pracy w obwodzie – aktualizowanie materiałów ewidencyjnych  
i inwentaryzacyjnych dotyczących dróg, urządzeń drogowych, obiektów mostowych 
oraz budynków; prowadzenie objazdów dróg i odnotowywanie tego w specjalnie 
prowadzonym dzienniku czynności przy objazdach dróg i obiektów mostowych – 
zgodnie z załącznikiem do instrukcji; opracowywanie planów remontów; 
prowadzenie „Książki kontroli obwodu”. 
Opracowana, nowa procedura jest stosowana w PZD od drugiej połowy listopada 
2020 r. 

(akta kontroli str. 203-206, 183-202, 897-906, 1013-1017) 

1.6. Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju  
z 9 maja 2016 r. zarządzone zostało przeprowadzenie bezpośredniego pomiaru 
natężenia ruchu na drogach powiatowych administrowanych przez PZD. Pomiary 
przeprowadzone zostały na 24 losowo wybranych drogach. Przeprowadzenie 
pomiarów wynikało z inicjatywy PZD. W następnych latach nie były prowadzone 
badania pomiaru natężenia ruchu. Jak wyjaśnił dyrektor PZD: pomiar natężenia 
ruchu drogowego na drogach powiatu buskiego był przeprowadzony w 2016 r. 
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zgodnie z obowiązkiem wykonywania okresowych pomiarów ruchu przez wszystkich 
zarządców dróg, wynikającym z art. 20 pkt 15 ustawy o drogach. W latach 2017, 
2018, 2019, 2020 nie zachodziła potrzeba przeprowadzania pomiarów natężenia 
ruch. Wyjaśniam, że nie ma szczegółowych przepisów określających częstotliwość 
przeprowadzania na drogach powiatowych pomiarów natężenia ruchu oraz 
normujących ich przeznaczenie. Ponadto w sprawozdaniu do GDDKiA dot. danych  
o sieci dróg publicznych, w gminach i powiatach tabela do pomiaru natężenia ruchu 
jest nieobligatoryjna. 
Informuję, że pomiar natężenia ruchu był przeprowadzany na przejazdach kolejowo-
drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w 2016, 2018 i 2020 roku, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 ze zm.). 
Dyrektor PZD wyjaśnił ponadto: Wyniki badań natężenia ruchu drogowego zostały 
wykorzystane przy wykonywaniu dokumentacji projektowej na realizację 
przebudowy i remontu dróg powiatowych, a także do opracowania kart 
informacyjnych przedsięwzięcia, co było konieczne do uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

(akta kontroli str. 343-346, 347-349, 896, 1216) 

Stosownie do § 92 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie13 PZD przeprowadził pierwsze pomiary natężenia ruchu dla 
istniejących siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych, nie później niż do  
14 listopada 2016 r., tj. w miesiącach kwiecień-maj 2016 r., w ciągu dwóch kolejnych 
dób. W 2018 r. pomiary zostały dokonane na dwóch istniejących przejazdach, zaś  
w 2020 r. na jednym istniejącym przejeździe kolejowo-drogowym. 

(akta kontroli str. 350-353) 

1.7. PZD terminowo i na odpowiednich formularzach przekazywał Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad rzetelne informacje o sieci dróg 
powiatowych. 

(akta kontroli: 40-50, 51-59, 60-68, 69-79) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
PZD prowadził wymaganą przepisami dokumentację ewidencyjną dla dróg objętych 
szczegółowym badaniem. Zarządca ustalił drogom, obiektom mostowym oraz 
przepustom na drogach objętych szczegółowym badaniem numery ewidencyjne. 
Ponadto wszystkie drogi miały numery nadane przez zarząd województwa. Na 
objętych badaniem drogach prowadzone były okresowe kontrole ich stanu 
technicznego, co było odpowiednio dokumentowane. Zarządca prawidłowo 
wywiązywał się z obowiązku sporządzania i przekazywania Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad informacji o sieci dróg powiatowych. Na 
zarządzanych przez PZD drogach przeprowadzane były okresowe pomiary 
natężenia ruchu drogowego. Stwierdzono, iż książki objazdu prowadzone były na 
nieaktualnych drukach, jednakże w trakcie kontroli zakupiono książki  
o obowiązującym wzorze. Z uwagi na niewielką, wręcz kosmetyczną różnicę 

                                                      
13 Dz.U. poz. 1744, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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pomiędzy obiema książkami nie zostały spowodowane żadne szkody,  
a dokonywane wpisy były pełne i rzeczowe. 
 

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

2.1. Realizując dyspozycję art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, PZD sporządził Plan 
rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu Buskiego na lata 2016-2021. 
Plan został uzgodniony z dyrektorem PZD i zatwierdzony przez Starostę Buskiego. 
W Planie rozwoju, poza przebudową (rozbudową) drogowej infrastruktury liniowej, 
przewidziano również zadania z zakresu budowy, przebudowy lub remontów 
przepustów oraz przebudowy lub remontów obiektów mostowych usytuowanych  
w ciągu tych dróg. 

(akta kontroli str. 525-572) 
PZD nie przekazał opracowanego i zatwierdzonego planu rozwoju organom 
właściwym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, czyli gminom, przez które przebiegały drogi. Jak wyjaśnił dyrektor 
PZD spowodowane to zostało przeoczeniem. Podał ponadto, że Plan rozwoju był 
weryfikowany każdego roku na etapie przygotowywania przez PZD propozycji zadań 
inwestycyjnych do budżetu powiatu. Stwierdził wręcz: W naszej ocenie 
przygotowywanie corocznych planów przebudowy i remontu dróg powiatowych było 
odzwierciedleniem weryfikowania Planu rozwoju sieci dróg.  

(akta kontroli str. 593) 

2.2. PZD, jako zarządca dróg powiatowych, nie opracował obejmujących okres 
objęty kontrolą projektów planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, wymaganych  
art. 20 pkt 2 ustawy o drogach. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Opracowany w PZD Plan rozwoju sieci drogowej nie został przekazany 

organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przypadku gminom, przez które przebiegają drogi objęte 
planem. Było to niezgodne z art. 35 ust. 1 ustawy o drogach stanowiącym, że 
zarządca drogi przekazuje plany rozwoju sieci drogowej, niezwłocznie po 
sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Jak wyjaśnił dyrektor PZD spowodowane to zostało przeoczeniem. 

(akta kontroli str. 593) 

2. PZD, wbrew art. 20 pkt 2 ustawy o drogach, nie opracował obejmującego okres 
objęty kontrolą projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. W przepisie 
tym wskazano, że do zarządcy drogi należy opracowywanie projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich. 

 (akta kontroli str. 525-572) 
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Dyrektor PZD wyjaśnił, że sporządzanie corocznych planów przebudowy  
i remontu dróg powiatowych oraz jego wykonanie w poszczególnych latach było 
swego rodzaju weryfikowaniem finansowym Planu rozwoju sieci.  

(akta kontroli str. 593)  
W PZD opracowano plan rozwoju sieci drogowej. O planie rozwoju poinformowano 
Zarząd Województwa, nie zostały natomiast poinformowane organy gmin przez 
które przebiegały objęte nim drogi. PZD nie opracował projektu planu finansowania 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich. 
 

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

3.1. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju, PZD 
otrzymywał informacje o liczbie wypadków i kolizji oraz ich skutkach. Ustalono, że  
w latach 2016-2020 (30 czerwca) na zarządzanych przez PZD drogach miało 
miejsce 71 wypadków14 (z czego 15 stanowiły wypadki ze skutkiem śmiertelnym) 
oraz 768 kolizji15. W skutek tych zdarzeń śmierć poniosło 15 osób16, a 7517 zostało 
rannych. 

(akta kontroli str. 621) 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że analiza zdarzeń drogowych była jedną z przesłanek do 
wprowadzania zmian w projektach stałej organizacji ruchu w latach objętych 
kontrolą. Wprowadzano zmiany w istniejącym oznakowaniu dróg z zastosowaniem 
nowych elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, które 
uwzględniały dane przekazane z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 
odnośnie kolizji i wypadków na drogach powiatowych. 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych będących  
w zarządzaniu PZD, również w związku z przeprowadzaną analizą zdarzeń 
drogowych, zastosowano i wykonano: 

1) trzy przejścia aktywne dla pieszych na drogach: 

 Nr 0059T w miejscowości Janina, 

 Nr 0024T w miejscowości Stopnica, 

 Nr 0103 T w miejscowości Solec-Zdrój, 
2) bariery energochłonne oraz typu „olsztyńskiego” bezpośrednio przy 

chodnikach drogowych i ścieżkach rowerowych, przy drogach:  

 Nr 0103T w miejscowości Zielonki, 

 Nr 0030T w miejscowości Widuchowa, 

 Nr 0115T w miejscowości Pacanów, 

 Nr 0086T w miejscowości Busko-Zdrój – Owczary, 

 Nr 0079T w miejscowości Jurków, 

 Nr 0119T w miejscowości Pacanów, 

 Nr 0041T w miejscowości Niziny 

                                                      
14 29 w 2016 r., 19 w 2017 r., 14 w 2018 r., pięć w 2019 r. i cztery w 2020 r. (30 czerwca). 
15 177 w 2016 r., 174 w 2017 r., 131 w 2018 r., 170 w 2019 r. i 116 w 2020 r. (30 czerwca). 
16 Siedem w 2016 r., trzy w 2017 r., jedna w 2018 r., dwie w 2019 r. i dwie w 2020 r. (30 czerwca). 
17 33 w 2016 r., 24 w 2017 r., 13 w 2018 r., trzy w 2019 r. i dwie w 2020 r. (30 czerwca). 
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oraz przepustach i nasypach, przy drogach powiatowych: 

 Nr 0030T w miejscowościach Palonki, Raczyce, 

 Nr 0024T w miejscowości Skrobaczów, 

 Nr 0085T w miejscowości Siesławice, 

 Nr 0090T w miejscowości Bilczów, 

 Nr 0134T w miejscowości Sępichów, 

 Nr 0860T w miejscowości Wierzbica, Kargów, 

 Nr 0059T w miejscowości Janina. 
3) znaki ograniczające prędkość, m.in. na drogach: 

 Nr 0030T w miejscowości Widuchowa, 

 Nr 0094T w miejscowości Zborów, 

 Nr 0120T w miejscowości Pacanów, 

 Nr 0023T w miejscowości Ruda, 

 Nr 0096T w miejscowości Wolica 
oraz znaki U-18a (lustro drogowe) m.in. na drogach: 

 Nr 0030T w miejscowości Widuchowa, Raczyce, 

 Nr 0103T w miejscowości Solec-Zdrój, 

 Nr 0130T w miejscowości Rataje Słupskie, 

 Nr 0860T w miejscowości Tuczępy, 

 Nr 0118T w miejscowości Pacanów, 

 Nr 0086T w miejscowości Owczary, 

 Nr 0059T w miejscowości Kotki, 

 Nr 0019T w miejscowości Szaniec, 

 Nr 0061T w miejscowości Mikułowice. 
4) progi zwalniające akustyczne przy drodze Nr 0026T w miejscowości Palonki 

(w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0030T) 
5) tablice U-3a, U-3c, U-3d przy drogach: 

 Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina, 

 Nr 0030T Skadla-Widuchowa-Bronina, 

 Nr 0057T Busko-Zdrój-Łagiewniki-Elżbiecin, 

 Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, 

 Nr 0097T Solec-Zdrój-Zagórzany-Ostrowce, 

 Nr 0101T Podlasek-Suchowola-Wójcza, 

 Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano wykonanie 
przejść dla pieszych w miejscach wzmożonego ruchu pieszego oraz wykonanie 
peronów przystankowych i zatok autobusowych. Wykonano malowanie przejść dla 
pieszych w ilości 799,0 m2. Wszystkie ww. działania zostały uwzględnione  
w projektach stałej organizacji ruchu. 

(akta kontroli str. 622-623) 

W okresie objętym kontrolą towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły odszkodowania 
w związku z czterema zdarzeniami na drogach powiatowych: 



 

13 

1) w 2016 r. wypłacono odszkodowanie w kwocie 43 337,05 zł za szkodę 
powstałą 9 grudnia 2013 r. – obrażenia ciała wskutek upadku na oblodzonej 
jezdni drogi powiatowej Nr 0082T w miejscowości Wełecz; 

2) w 2018 r. wypłacono odszkodowanie w kwocie 19 444,34 zł za szkodę 
powstałą 14 czerwca 2014 r. – obrażenia ciała wskutek upadku podczas 
jazdy motorowerem, z uwagi na plamę oleju na drodze powiatowej  
w miejscowości Busko-Zdrój; 

3) w 2018 r. wypłacono odszkodowanie w kwocie 250,00 zł za szkodę 
powstałą 10 maja 2018 r. – uszkodzenie pojazdu (samochodu osobowego) 
wskutek najechania na ubytek w nawierzchni drogi Nr 0024T  
w miejscowości Kołaczkowice; 

4) w 2019 r. wypłacono odszkodowanie w kwocie 34 072,25 zł za szkodę 
powstałą 8 grudnia 2016 r. – obrażenia ciała wskutek upadku na oblodzonej 
jezdni drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Podgaje. 

(akta kontroli str. 624-625) 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że PZD korzystał z przygotowanych przez ministra 
właściwego do spraw transportu opracowań w trybie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach.  

(akta kontroli str. 1217) 

3.2. Kontrola okresowa dróg objętych kontrolą wykazała: 
- droga 0096T: w protokole okresowej kontroli z 2016 r. nie zawarto zaleceń. 
Zaznaczono, że w protokole okresowej kontroli również brak było zaleceń.  
W protokole kontroli z 2018 r. wpisano zalecenie ujęcia do planu remontu 
cząstkowego w 2019 r. W protokole z 2019 r. nie zawarto zaleceń, odnotowano 
natomiast fakt wykonania zalecenia o remoncie cząstkowym zawartym w protokole  
z poprzedniego roku; przepust o przekroju 150 cm na odcinku w km: 9+060  
w m. Gadawa – w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, protokoły  
z 17 maja 2016 r., 18 maja 2017 r., 18 maja 2018 r., 20 maja 2019 r., 20 maja  
2020 r. nie zawierały zaleceń pokontrolnych; w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 
protokół z 5 czerwca 2020 r. nie zawierał zaleceń pokontrolnych; przepust  
o przekroju 150 cm na odcinku w km: 17+083 w m. Chotel Czerwony – w trybie  
art. 62 ust. 1 pk1, protokoły z 17 maja 2016 r., 18 maja 2017 r., 18 maja 2018 r.,  
20 maja 2019 r., nie zawierały zaleceń pokontrolnych; w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy, protokół z 5 czerwca 2020 r. nie zawierał zaleceń pokontrolnych;  
- droga 1019T: w protokołach okresowych kontroli we wszystkich latach objętych 
kontrolą brak było zaleceń. W protokole z 2016 r. odnotowano, że w roku 
poprzednim nie było zaleceń;  
- droga 0030T: w protokołach okresowych kontroli we wszystkich latach objętych 
kontrolą brak było zaleceń. W protokole z 2016 r. odnotowano, że w roku 
poprzednim nie było zaleceń; przepust o przekroju 150 cm na odcinku w km: 2+979 
w m. Maciejowice – w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, protokoły 
z 17 maja 2016 r., 18 maja 2017 r., 18 maja 2018 r., 20 maja 2019 r., 20 maja  
2020 r. nie zawierały zaleceń pokontrolnych; w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 
protokół z 5 czerwca 2020 r. nie zawierał zaleceń pokontrolnych. 
W latach objętych kontrolą protokoły z okresowych przeglądów mostu 
zlokalizowanego w ciągu drogi 0030T i 0096T każdorazowo zawierały zapis  
o wykonaniu zaleceń (najczęściej wykonania robót dotyczących bieżącego 
utrzymania) z poprzedniej kontroli. 

(akta kontroli str. 249-264, 280-304, 1218-1292) 
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3.3. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny części wybranej 
według osądu kontrolera drogi Nr 0030T na odcinku od 7+617 do 16+448, której 
dokumentację poddano szczegółowej analizie. W trakcie oględzin obowiązywał 
projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Buskiego decyzją PZD-
S4.4201-P/3/08 z 20 maja 2008 r. Jednocześnie dwa dni przed przeprowadzeniem 
oględzin, tj. 6 października 2020 r. Starosta Buski zatwierdził nowy projekt stałej 
organizacji ruchu, który ma być wprowadzony do 31 grudnia 2022 r. W wyniku 
oględzin tej drogi ustalono, że: 

 posiadała ona zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu; 

 wybrane w sposób celowy oznakowanie pionowe i poziome znajdowało się  
w miejscach wynikających z projektów stałej organizacji ruchu, było w stanie 
dobrym i zadawalającym; nie wystąpiły przypadki zagęszczenia znaków 
powodujących ich nieczytelność; nie zidentyfikowano drzew i krzewów 
ograniczających widoczność znaków drogowych; w nielicznych przypadkach 
przestawione były tablice oznaczające nazwy miejscowości, co wynikało ze 
zmiany granic administracyjnych tych miejscowości, dodane zostały również 
znaki A-32 (śnieżynki) – fakt ten jest uwzględniony w projekcie zatwierdzonym  
6 października 2020 r.; 

 nawierzchnia jezdni18 (z masy bitumicznej) była w stanie dobrym na całym 
poddanym oględzinom odcinku; 

 pobocza drogi były w stanie dobrym na całym poddanym oględzinom odcinku; 

 chodniki wykonane z kostki brukowej były w stanie dobrym, w nielicznych 
miejscach poprzerastane trawą – jak wyjaśnili uczestniczący w oględzinach 
pracownicy PZD, trawa jest usuwana na bieżąco; 

 odwodnienie było w stanie zadawalającym; 

 poddane oględzinom trzy losowo wybrane przepusty były drożne; 

 zlokalizowany w ciągu drogi obiekt mostowy był w stanie dobrym. 
(akta kontroli str. 626-692) 

3.4. Plan rozwoju został sporządzony przez pracownicę PZD, w ramach swoich 
obowiązków służbowych. 

(akta kontroli str. 693) 

W Planie rozwoju wyszczególniono ogółem 71 odcinków dróg powiatowych,  
a zrealizowano 87 odcinków (122,5%). Wynikało to z faktu pozyskania środków  
z programów pomocowych, tj. NPPDL, PGiPID, FDS oraz z usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. Na 2016 r. zaplanowano 13 odcinków i tyle zrealizowano. Na 2017 r. 
zaplanowano 15 odcinków i tyle zrealizowano. Na 2018 r. zaplanowano 6 odcinków 
dróg. Ze względu na pozyskanie dodatkowych środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych Powiat Buski zaplanował dalsze odcinki do realizacji. W związku z tym 
wykonano dodatkowo 23 odcinki dróg ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. W roku 2019 zaplanowano 16 odcinków, a zrealizowano 9 odcinków  
z uwagi na niepozyskanie żadnych środków na usuwanie klęsk żywiołowych. W roku 
2020 zaplanowano i zrealizowano 10 odcinków dróg. 

(akta kontroli str. 1033-1053, 1054-1055) 

                                                      
18 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). 
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3.5. Badaniem szczegółowym objęto dokumentację powykonawczą zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – 
Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6990 m.” kierując się wartością robót 
drogowych w okresie objętym kontrolą oraz jej zakresem rzeczowym. W operacie 
kolaudacyjnym19 znajdują się m.in. sprawozdanie techniczne na wykonanie zadania 
obejmujące [1] roboty przygotowawcze, [2] poszerzenie, [3] ścieżka rowerowa, [4] 
perony przy przystankach autobusowych, [5] nawierzchnia, [6] przebudowa 
skrzyżowań, [7] zjazdy, [8] roboty ziemne, [9] rowy, [10] przepusty pod drogą, [11] 
pobocza, [12] urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie, [13] urządzenia 
bezpieczeństwa i [14] inwentaryzacja powykonawcza. Dokumentacja zawierała 
księgę obmiarów, kosztorys powykonawczy, pomiary kontrolne (pomiary 
geometryczne wykonanej: warstwy mrozoochronnej, warstwy mineralno-
cementowo-emulsyjnej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), recepty, deklaracje 
zgodności, atesty materiałowe, w tym m.in. atesty materiałów użytych do budowy 
(drogi, chodników, ścieżki rowerowej), deklaracje właściwości użytkowych 
materiałów (krawężnik-obrzeże, krawężnik drogowy standard), sprawozdania  
z badań kruszywa przeprowadzane w różnych datach budowy, wyniki badań asfaltu 
drogowego – oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej wg. 
PN-EN 12697-6:2012, oznaczenie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej wg. PN-
EN 12697-5:2010, oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-
8:2008, wyniki badań materiału pobranego z placu budowy (z kilku miejsc): glina 
piaszczysta Gp, piasek średnioziarnisty Ps, piasek średnioziarnisty z wkładkami  
z gliny, deklaracja zgodności kruszywa (piasku) do betonu przeznaczonego do 
stosowania w budownictwie i drogownictwie, wyniki badań mieszanki mineralno-
bitumicznej z próbek pobieranych przez cztery kolejne dni w różnych miesiącach. 
Zarządca drogi zaakceptował wyniki badań użytych materiałów. 

(akta kontroli str. 694-895) 

Dla ww. zadania został opracowany przedmiar robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego20, 
zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

(akta kontroli str. 695-699) 

3.6. Zgodnie ze statutem PZD, jednostka ta pełni z upoważnienia Zarządu Powiatu 
funkcję zarządu w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, 
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach.  
W ww. dokumencie wskazano, że PZD kieruje dyrektor, dla którego naczelnym 
zwierzchnikiem jest Starosta Powiatu Buskiego. 

(akta kontroli str. 20-25) 

Na jednego pracownika (spośród tych zajmujących się sprawami z zakresu 
zarządzania drogami, łącznie z dyrektorem PZD) przypadało 65,3 km w 2016 roku, 
72,6 km w 2017 roku, 81,67 km w 2018 roku oraz 108,90 km w 2019 r. i na  
30 czerwca 2020 roku. 

                                                      
19 Zbiór dokumentów rozbudowy, przygotowanych przez wykonawcę robót w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowiący 
podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i kosztorysem. 
20 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129. 
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Pracownicy zajmujący się sprawami dotyczącymi zarządzania drogami legitymowali 
się wykształceniem średnim i wyższym: trzy osoby o specjalności budowa dróg, 
dwie osoby o specjalności budownictwo ogólne i jedna osoba o specjalności 
ochrona środowiska. 

(akta kontroli str. 354-355) 

W PZD, poza procedurą dokonywania objazdów dróg powiatowych, nie było 
wyodrębnionych pisemnych procedur dla zadań związanych z nadzorem nad 
zarządzanymi drogami. Dyrektor PZD wyjaśnił, że dotychczas objazdy dróg były 
realizowane na podstawie nieobowiązującego załącznika do zarządzenia Ministra 
Komunikacji Nr 185 z 31 października 1975 r. i instrukcji DPA3, ale w trakcie kontroli 
opracowana została nowa procedura uwzględniająca obowiązujące przepisy. 

(akta kontroli str. 897-906) 

Obowiązująca w PZD procedura kontroli zarządczej21 wskazuje szczegółowe cele  
i zadania PZD wraz z określeniem sposobu monitorowania i oceny ich realizacji.  
W ramach zadania pierwszego przeprowadzane są przeglądy stanu technicznego 
dróg i mostów co roku oraz przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 20 ustawy  
o drogach. Przeglądy roczne są przeprowadzane we własnym zakresie przez 
pracowników PZD. Celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania PZD. Miernikiem 
jest porównanie (obniżenie) kosztów przeglądów z lat poprzednich.  
W ramach zadania drugiego prowadzone są przez Kierowników Obwodów 
Drogowych Dzienniki objazdu dróg, w których wskazuje się zauważone usterki, braki 
oraz uszkodzenia elementów pasa drogowego (nawierzchni, poboczy, rowów, 
skarp) ze wskazaniem ich lokalizacji. Po stwierdzeniu nieprawidłowości określony 
zostaje termin realizacji zaleceń pokontrolnych. Celem jest szybka reakcja  
w usuwaniu usterek, uszkodzeń, nieprawidłowości przez własną brygadę 
pracowniczą oraz obniżenie kosztów wykonywanych robót. Miernikiem jest 
porównanie (skrócenie) czasu na wykonanie robót (czas na wyłonienie wykonawcy). 
Niższy koszt wykonania robót w stosunku do kosztu robót zleconych wykonawcy. 
W ramach zadania trzeciego prowadzona jest ewidencja dróg i mostów, która jest co 
roku aktualizowana poprzez wprowadzanie do systemu informacji na temat 
przebudowy i remontów dróg oraz obiektów mostowych. Cele, to obniżenie kosztów 
funkcjonowania PZD, a miernikiem jest porównanie z kosztami prowadzenia 
ewidencji przez firmy zewnętrzne. 
W ramach zadania czwartego, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom prowadzone są Książki 
drogi i mostów. Cel, to: Zauważone podczas aktualizacji nieprawidłowości 
uzupełniane są w miarę możliwości we własnym zakresie. Obniżenie kosztów 
zarządzania drogami przez PZD. Miernikiem jest porównanie kosztów związanych 
ze zleceniem firmom zewnętrznych prowadzenia i aktualizacji Książek dróg  
i mostów. 
W ramach celu piątego Prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg m.in. 
przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi oraz 
odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi. Określenie zasad pracy przy zimowym 
utrzymaniu dróg zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju. Celem jest 
usprawnienie pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Skrócenie czasu reakcji na 
występujące niekorzystne zjawiska występujące na drogach (m.in. gołoledź, opady 
śniegu). Miernik: zlecenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg w drodze przetargu 
                                                      
21 Załącznik do zarządzenia nr 4/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju  
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku-Zdroju. 
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nieograniczonego (jednym z kryteriów wyboru jest cena). Określenie w umowie  
z wykonawcą czasu reakcji (wyjazdu na drogę) do pół godziny. Kontrola pracy 
sprzętu przez pracowników PZD za pomocą systemu monitoringu GPS oraz kontroli 
w terenie jakości wykonywanych usług. Spisywanie przez pracowników PZD 
przebiegu prac oraz stanu pogody i stanu nawierzchni m.in. w: Dzienniku pracy 
sprzętu, Dzienniku dyżurów, Dzienniku interwencji. Meldunki z dziennej i nocnej 
pracy sprzętu. 
PZD corocznie składał do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju informację  
o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej. Ponadto dyrektor PZD poinformował, 
że nie wpłynęła żadna skarga i inne zgłoszenia dotyczące złego stanu dróg. 
Kontrola zarządcza w okresie objętym kontrolą prowadzona była zgodnie  
z ustalonymi zasadami, a jej wynikiem było obniżenie kosztów funkcjonowania PZD. 

(akta kontroli str. 907-913, 914-918, 919, 920, 921-933, 1293-1295) 

W latach 2016-2020 działalność PZD była poddawana nadzorowi ze strony Starosty 
Buskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, realizacji zadań z zakresu remontu 
i przebudowy dróg powiatowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz 
wydatków finansowych za lata 2016-2019 i do 30 czerwca 2020 r. Po 
przeprowadzeniu jednego audytu i dwóch kontroli nie wydano zaleceń i wniosków. 
W tym okresie zagadnienia związane z zapewnieniem właściwego stanu 
technicznego dróg zarządzanych przez PZD w Busku-Zdroju były przedmiotem 
kontroli Komisji Rady Powiatu w Busku-Zdroju i Zarządu Powiatu w ramach 
sprawowanego przez Starostę nadzoru nad PZD. Nie wydano zaleceń i wniosków. 
Dyrektor PZD wyjaśnił, że nadzór nad działalnością PZD sprawowany jest na 
bieżąco i w szerokim zakresie w oparciu o m.in. przedkładane corocznie przez PZD 
szczegółowe analizy na temat planowanych inwestycji drogowych, sprawozdania z 
zakresu budowy i remontów sieci dróg powiatowych oraz kosztów ich realizacji za 
poszczególne lata wraz z informacją o planowanej realizacji tych działań w roku 
kolejnym uzgadniane są z Zarządem Powiatu w Busku-Zdroju.  

(akta kontroli str. 907-913, 934-983, 984-995, 996-1012) 

3.7. W latach 2016-2020 (do 30 czerwca) PZD uzyskał środki zewnętrzne w łącznej 
kwocie 24 399,00 tys. zł na zadania związane z budową, przebudową lub remontami 
dróg. Udział środków zewnętrznych w ogólnej kwocie dofinansowanych 
przedsięwzięć wyniósł 63,25%. 

(akta kontroli str. 1018) 

W okresie objętym kontrolą do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 6722 
(86%) z 78 złożonych wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 22 749,00 tys. 
zł. Spośród 78 złożonych wniosków, 43 stanowiły wnioski w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych – nawalne deszcze, na ogólną kwotę 9 573,00 tys. zł. 
Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Pozostałe  
35 wniosków, na ogólną kwotę 52 858,00 tys. zł dotyczyło pozyskania środków  
z programów pomocowych. Do dofinansowania zakwalifikowane zostały 24 wnioski 
na kwotę 13 675,00 tys. zł. Dyrektor PZD poinformował, że pozyskane środki na 
realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontem dróg 
powiatowych nie były adekwatne do potrzeb w tym zakresie. Potrzeby w latach 
2016-2020 były większe od pozyskanych środków, o czym świadczą złożone przez 
Powiat Buski wnioski z różnych programów pomocowych. 

(akta kontroli str. 1019-1055, 1296) 

                                                      
22 Wszystkie 13 wniosków złożonych w 2016 r., 16 wniosków z 16 złożonych w 2017 r., 21 wniosków z 24 złożonych w 2018 r., 
17 wniosków z 25 złożonych w 2019 r. Do 30 czerwca 2020 r. nie złożono żadnego wniosku. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
W PZD gromadzono informacje dotyczące liczby wypadków i kolizji na 
zarządzanych przez niego drogach. Na ich podstawie podejmowano decyzje m.in.  
w zakresie zmian w organizacji ruchu. Poddana oględzinom droga była w dobrym 
stanie technicznym, dobrze oznakowana, nie zagrażała bezpieczeństwu jej 
użytkowników. Zapewniono zgodność wykonanych robót i stosowanych materiałów 
budowalnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych. 
Zapewniono wykształconą kadrę sprawującą nadzór nad zarządzanymi drogami 
oraz pozyskiwano finansowe środki zewnętrzne na realizację zadań związanych  
z przebudową (rozbudową) lub remontem dróg. Ustanowiony w PZD system kontroli 
zarządczej obejmował procesy związane ze stanem technicznym dróg.  

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

 Przekazywanie gminom z powiatu buskiego projektów planu rozwoju sieci 1.
drogowej. 

 Opracowanie projektów Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, 2.
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 
 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Uwagi 
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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 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. 
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