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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Antoni Radzięta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/67/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

2. Piotr Smyrak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/94/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2b) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko (Wójt lub Zarządca drogi) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2 

 
NIK pozytywnie ocenia realizację przez Gminę zadań z udziałem środków „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Program), 
w zakresie przebudowy i remontu dróg lokalnych. Do wyboru projektów dofinansowanych 
Programem oraz terminowości i rzetelności wykorzystania otrzymanych dotacji NIK nie 
wnosi zastrzeżeń. Realizując te zadania Gmina osiągnęła cele zakładane Programem, 
poprzez: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych; podniesienie 
standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych; 
rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez 
poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii oraz zwiększenie płynności 
ruchu. Urząd rzetelnie przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
wybierając prawidłowo wykonawców realizowanych robót drogowych. Gmina, zgodnie  
z zawartymi z Wojewodą Małopolskim umowami o dofinansowanie, złożyła wymagane 
rozliczenia i sprawozdania końcowe z wykorzystania dotacji otrzymanych w ramach 
Programu. 
 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 niewywiązania się przez Zarządcę drogi z obowiązków określonych ustawą z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych3, tj.: niesporządzenia planów rozwoju sieci drogowej 
oraz projektów planów finansowania ich budowy, przebudowy, remontu i utrzymania; 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
2  Kontrolą objęto lata 2016-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm., dalej ustawa o drogach. 
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 nieprowadzenia do lipca 2016 r. dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych dróg; 
nierzetelnego prowadzenia książek dróg i książek obiektów mostowych oraz 
nieprzeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg, wymaganych przepisami ustawy 
o drogach oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4; 

 odstępstwa od projektu stałej organizacji ruchy na jednej z dróg gminnych. 
 
Ponadto, kontrola NIK wykazała częściowe zniekształcenie sytuacji majątkowej Gminy, 
gdyż znaczna ilość dróg nie została ujęta w ewidencji księgowej. Niemniej jednak na 
bieżąco ujmowano w niej wartość nakładów poniesionych na modernizację, remont czy 
przebudowę poszczególnych dróg gminnych, w tym w realizowanych w ramach Programu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zadania związane z zarządzaniem siecią dróg samorządowych Gminy Łącko (Gmina) 
w zakresie ich budowy, modernizacji i utrzymania, realizował Referat Inwestycji i Rozwoju 
(Referat Inwestycji) – komórka organizacyjna Urzędu. W Referacie tym zatrudnionych było, 
według stanu na dzień kontroli, tj. 9 kwietnia 2018 r. pięć osób5. W latach 2015-2018 (do 
dnia kontroli) realizację zadań związanych z zarządzaniem na terenie Gminy siecią dróg 
gminnych Wójt powierzył podinspektorowi6, posiadającemu wykształcenie wyższe – uzyskał 
tytuł inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia. 
Kierownikiem Referatu Inwestycji był, od 2 lutego 2015 r., pracownik posiadający 
wykształcenie średnie – technik ekonomista. 
Z dokumentów znajdujących się w aktach Urzędu nie wynikało, aby ww. pracownicy 
Referatu odbyli szkolenia związane z realizacją zadań z zakresu budowy i zarządzaniem 
siecią drogową. 

(dowód: akta kontroli str. 4-17)  
Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśniła, że stan zatrudnienia i zakres zadań przypisanych 
do realizacji w tym Referacie nie odpowiadał potrzebom, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
zwiększył się zakres prac w związku z otrzymanymi dofinansowaniami i realizowanym 
projektami, w tym również z zarządzaniem siecią dróg samorządowych. W związku 
z powyższym, aby spełnić wymogi w zakresie zarządzania drogami publicznymi na terenie 
Gminy, część obowiązków wykonywanych przez ww. podinspektora, przekazano, w marcu 
2016 r., do realizacji innej osobie, zatrudnionej w Referacie Inwestycji.7 Sprawy nadzoru nad 
realizacją zadań inwestycyjnych oraz wykonywaniem przeglądów obiektów mostowych, są 
zlecane podmiotom zewnętrznym. W sytuacjach wyjątkowych (np. klęska żywiołowa) część 
obowiązków była wykonywana przez pracowników z innych referatów Urzędu. Część zadań 
realizował także zastępca Wójta, nadzorujący pracę Referatu Inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20)  
1.2. Długość dróg lokalnych administrowanych przez Gminę, na koniec 2017 r. wynosiła 
449 km i wszystkie były lokalnymi, oznaczone symbolem „L”, w tym: 

                                                      
4  W latach 2015 i 2017 wykonano przegląd podstawowy (sprawdzenie stanu technicznego obiektu), zaś w 2016 r. wykonano 

przegląd rozszerzony (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia) 

5  Liczba ta nie uwzględnia osób zatrudnionych na czas określony w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych 
6  Do zakresu zadań podinspektora należało m.in.: prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; 

sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich GDDKiA; wykonywanie części obowiązków zarządcy 
dróg gminnych określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych; prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg 
i obiektów inżynierskich  

7  Osobie zatrudnionej w referacie Inwestycji na stanowisku inspektora Wójt powierzył, od 16 marca 2016 r., zadania związane 
z drogownictwem, a dotyczące spraw związanych z: uzgadnianiem przebiegu urządzeń w pasie drogowym; wydawaniem 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg 
gminnych. Osoba ta posiadała tytuł technika budowlanego.  

Opis stanu 
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 189,2 km dróg posiadało nawierzchnię twardą ulepszoną (z tego nawierzchnię 
bitumiczną, betonową i z kostki odpowiednio: 173,3 km, 4,9 km, 11 km), a 20,7 km 
posiadało nawierzchnię twardą nieulepszoną (tłuczniową), 

 237,1 km dróg posiadało nawierzchnię gruntową, z tego na długości 150,9 km 
nawierzchnia była wzmocniona żwirem, żużlem, a na długości 86,3 km nawierzchnię 
stanowił grunt rodzimy. 

Dane o długości dróg gminnych i rodzaju nawierzchni Gmina pozyskała w lipcu 2016 r., po 
zleceniu przez Wójta (podmiotowi zewnętrznemu) wykonania ewidencji dróg gminnych. 
Ewidencję tę stanowiło „Zestawienie zbiorcze dla dróg gminnych”, z którego wynikało, że na 
30 czerwca 2016 r. długość tych dróg wynosiła ogółem 449 km, pomimo, że wg sumowania 
długości rodzaju poszczególnych nawierzchni drogi, długość dróg gminnych wynosiła  
447,0 km (opis w tym zakresie przedstawiono w części dotyczącej nieprawidłowości). 
Dane o długości dróg gminnych i rodzaju nawierzchni sprzed lipca 2016 r. zostały określone 
w dokumencie pn. „Wykaz miejscowości w Gminie Łącko z wykazem długości dróg oraz  
w zestawieniu długości dróg w zależności od rodzaju nawierzchni wg stanu na dzień 
31.12.2005 r.” (wykaz bez podpisu i daty sporządzenia). Dokumentem tym określono drogi 
gminne i wewnętrzne łącznie o długości ogółem 508,4 km, bez rozbicia na drogi gminne  
i wewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 174-183, 308, 690, 691)  
 
1.3. Art. 19 ust. 1 ustawy o drogach stanowi, że organ jednostki samorządu terytorialnego, 
do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcą drogi, dla dróg gminnych 
jest wójt (art. 19 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy). 
Zarządca drogi nie posiadał opracowanego planu rozwoju sieci drogowej, a także nie 
posiadał opracowanych projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na terenie Gminy (opis 
w tym zakresie przedstawiono w części dotyczącej nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 21-26a, 903)  
 

1.4. Ustawa o drogach nakłada na Zarządcę drogi prowadzenie ewidencji dróg, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów. Zarządca drogi nie prowadził dziennika objazdu dróg, 
wymaganego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 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 tunelom8 (rozporządzenie MI w sprawie ewidencji dróg). 
Do lipca 2016 r. Zarządca drogi nie prowadził także „Książki drogi”, wymaganej zgodnie  
z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji dróg (opis dotyczący powyższych 
zagadnień przedstawiono w części dotyczącej nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 903)  
Wójt, 5 lutego 2016 r., zawarł umowę z firmą, której zlecił wykonanie ewidencji dróg 
(w wersji papierowej – książkowej i elektronicznej). Umową określono, że:  
a) na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: specjalistyczny, edytowalny, 

wielostanowiskowy program licencyjny do prowadzenia ewidencji drogowej – „Road 
Master”; szkolenie w obsłudze programu w siedzibie Urzędu; przeprowadzenie 
pomiarów oraz zebranie szczegółowych danych terenowych i infrastrukturalnych; 
wprowadzenie zebranych danych do programu „Road Master”; 

2) ewidencja będzie obejmowała książkę drogi, wykaz dróg gminnych, parametry 
techniczne odcinka drogi, wyposażenie techniczne odcinka drogi, schemat skrzyżowań 
z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowań, zagospodarowanie odcinka drogi, 
przekroje drogi, schemat orientacyjny dróg, przebiegi liniowe. Książkę drogi dla 
poszczególnych dróg wykonawca przekaże Gminie w wersji elektronicznej oraz 
papierowej (książkowej). 

(dowód: akta kontroli str. 174-176) 

                                                      
8  Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej rozporządzenie MI w sprawie ewidencji dróg. 
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Protokołem zdawczo-odbiorczym z 29 lipca 2016 r. wykonawca usługi przekazał Urzędowi 
m.in. książki dróg gminnych, w wersji elektronicznej, z zaznaczeniem: „z uwagi na 
dwukrotnie przekroczony zakres opracowania Wykonawca przekaże książki dróg w wersji 
elektronicznej”.  

(dowód: akta kontroli str. 174-179) 
 
1.5. W latach 2015-2018 (do dnia kontroli, tj. 9 kwietnia 2018 r.) Zarządca drogi nie 
przeprowadzał okresowych kontroli stanu dróg (opis w tym zakresie przedstawiono w części 
dotyczącej nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 903)  
W 2016 r. firma realizująca usługę sporządziła m.in. „Wykaz obiektów mostowych dla 
mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych”, w którym ujęto 41 obiektów mostowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 181, 182, 212-224)  
Z protokołów okresowej kontroli obiektu mostowego wynikało, że w latach 2015-2017 
przeglądem objęto odpowiednio: 51, 49, 47 obiektów mostowych. Wójt, zlecając umowami 
okresową kontrolę stanu technicznego sprawności obiektów mostowych określił, że 
w 2015 r. kontrola będzie dotyczyć 37 obiektów, w 2016 r. 39 obiektów (wykaz tych mostów 
stanowił załącznik do umowy) oraz w 2017 r. 46 obiektów (wykaz tych mostów stanowił 
załącznik do umowy). Z protokołów okresowej kontroli obiektu mostowego wynikało 
natomiast, że w latach 2015-2017 przeglądem objęto odpowiednio: 51, 49 i 47 obiektów 
mostowych. 
Przeglądy obiektów mostowych przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.9 Wykonanie przeglądu obiektów mostowych Wójt zlecał 
na podstawie umowy zlecenia, osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów oraz będącej członkiem Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 181, 182, 212-224, 234-266 ) 
Wójt wyjaśnił, że niezgodności powyższe wynikają z omyłkowo określonych danych 
liczbowych w zleceniach usługi oraz z objęcia kontrolą dodatkowo innych obiektów, 
leżących w ciągu dróg wewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 316, 318)  
 
1.6. Spośród zarządzanych przez Gminę dróg o długości 449 km, do czasu niniejszej 
kontroli projekt stałej organizacji ruchu został sporządzony dla 15 odcinków dróg o łącznej 
długości 16,9 km10, tj. 3,8%, w tym dla dróg remontowanych i modernizowanych w 2016 r. 
2017 r. (2,8 km) w ramach dwóch zadań, realizowanych z udziałem środków Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 270-286, 308, 672-675, 935-937, 989) 
Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem11, organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na 
umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt 
zarząd drogi. 
Wójt wyjaśnił, że Gmina rozpoczęła działania związane z wprowadzeniem stałej organizacji 
ruchu na drogach gminnych i posiada ustalaną organizację ruchu na odcinkach, na których 
w ostatnich latach przeprowadzono modernizację. Wójt wyjaśnił także, iż ograniczeniem 
tych działań są środki finansowe, dlatego też poczyni starania dla zapewnienia ich 
w budżecie, aby móc zlecić opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla pozostałych 
zarządzanych odcinków dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 316-318) 
 
1.7. Zarządca drogi nie sporządzał, a tym samym nie przekazywał do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rocznych informacji o sieci dróg publicznych według 

                                                      
9  W latach 2015 i 2017 wykonano przegląd podstawowy (sprawdzenie stanu technicznego obiektu), zaś w 2016 r. wykonano 

przegląd rozszerzony (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia) 

10  Dane pochodzą z informacji Starosty Nowosądeckiego, uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
11  Dz. U. 2017, poz. 784 
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stanu na dzień 31 grudnia: 2015 r., 2016 r., 2017 r. (opis w tym zakresie przedstawiono 
w części dotyczącej nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 21, 25, 903) 
 
1.8. W latach 2015-2018 (do dnia kontroli) nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
niewłaściwego stanu technicznego dróg, poprawy, zmiany oznakowania lub organizacji 
ruchu, bądź nieprawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót na drodze lub w pasie 
drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 267-269)  
 
1.9. Organy Gminy nie podejmowały działań na rzecz zmiany w systemie planowania 
przestrzennego w związku z realizacją przedsięwzięć drogowych, dofinansowanych 
środkami Programu. Wójt wyjaśnił, że: 

 nie było potrzeby dokonywania takich zmian, gdyż obie przebudowane drogi znajdują 
się w terenie dróg kołowych oznaczonych w miejscowym planie symbolem KDD.12 

 przedmiotowe odcinki dróg przebiegają w ścisłych centrach miejscowości Zarzecze 
i Kadcza. Ma to swoje konsekwencje w postaci uwarunkowań terenowych 
i przestrzennych istniejących tam już od lat. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego tereny przyległe do przebudowanych odcinków 
dróg to w większości tereny budowlane, gdzie dopuszcza się możliwość wolnostojących 
obiektów i urządzeń usług komercyjnych i publicznych oraz wbudowanych w budynki 
mieszkalne. Wójt wyjaśnił także, że zrealizowane ww. zadania wpłynęły pozytywnie 
zarówno na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tych miejscowościach, jak 
również podniosły ich atrakcyjność, sprzyjając korzystniejszemu postrzeganiu terenów 
do których stanowią dojazd a więc i tych, które zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny 
inwestycyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 27-29)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Zarządca drogi nie posiadał opracowanego planu rozwoju sieci drogowej, a także nie 
posiadał opracowanych projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 21,-26a, 903)  
Art. 20 pkt 1 i pkt 2 ustawy o drogach stanowi, że do zarządcy drogi należy 
w szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie 

o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

Wójt wyjaśnił, że po objęciu stanowiska Wójta w grudniu 2014 r. stwierdził istotne braki 
i zapóźnienia w obszarze drogownictwa. Ponadto wskazał na problemy z realizacją 
wszystkich zadań przez pracownika, któremu przydzielono sporą część zadań z zakresu 
drogownictwa. Jak dalej wyjaśnił, po zapoznaniu się (przez kilka miesięcy) z istniejącym 
stanem rzeczy przystąpiono do zmian, które miały na celu „stopniowe wyprowadzenie tych 
spraw na właściwe tory”. Ze względu na sporą skalę problemu i wieloletnie zaniedbania, jak 
również na uwarunkowania Urzędu („np. możliwości finansowe i kadrowe”) proces ten został 
rozłożony w czasie, zgodnie z posiadanymi możliwościami. Wójt wyjaśnił także, iż w ramach 
podjętych działań: 

 podinspektorowi w Wydziale Infrastruktury, realizującemu m.in. zadania wynikające 
z ustawy o drogach, odjęto spory zakres obowiązków,  

                                                      
12  Nieruchomości przyległe do wykonywanych dróg objętych „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” w większości znajdują się terenach: zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego 
ozn. symbolem – MRj; w terenach zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym ozn. symbolem – UPII oraz  
w terenach zabudowy usług komercyjnych ozn. symbolem – UC. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 dokonano rzetelnej inwentaryzacji gminnej infrastruktury drogowej i oceny jej stanu. 
Przeprowadzona kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów 
mostowych stanowiła punkt wyjścia do dalszych działań. 

W dniu 16 czerwca 2018 r. Wójt przedłożył kontrolerowi „Plan rozwoju sieci dróg gminnych 
w Gminie Łącko na lata 2015-2018”, opracowany w maju 2018 r. w Referacie Inwestycji, 
i zatwierdzony przez Wójta. Plan ten uwzględniał m.in. plany inwestycyjne dotyczące 
odbudowy dróg zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych oraz plan 
modernizacji dróg gminnych, z określeniem nazwy zadani, planowanego terminu realizacji 
i wartości szacunkowej.  

(dowód: akta kontroli str. 21-26a, 941-988) 

2. Urząd nie posiadał w całym okresie objętym kontrolą precyzyjnych i aktualnych danych 
dotyczących dróg gminnych. Szczegółowe dane o długości dróg gminnych i rodzaju 
nawierzchni Gmina pozyskała dopiero w lipcu 2016 r., po zleceniu przez Wójta (podmiotowi 
zewnętrznemu) wykonania ewidencji dróg gminnych. Ewidencję tę stanowiło m.in. 
„Zestawienie zbiorcze dla dróg gminnych”, z którego wynikało, że na 30 czerwca 2016 r. 
długość tych dróg wynosiła ogółem 449 km, pomimo, że wg sumowania długości rodzaju 
poszczególnych nawierzchni drogi, długość dróg gminnych wynosiła 447,0 km. Dane te 
Urząd przyjął jako stan dróg na dzień 31 grudnia 2017 r., nie dokonując aktualizacji za okres 
od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. 
Dane o długości dróg gminnych i rodzaju nawierzchni sprzed lipca 2016 r. dotyczyły dróg 
gminnych i wewnętrznych, łącznie o długości ogółem 508,4 km, bez rozbicia na drogi 
gminne i wewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 308, 181-183, 690, 691) 
Podinspektor w Referacie Inwestycji wyjaśnił, że: 

 do lipca 2016 r. dysponował wyłącznie danymi o długości dróg gminnych i rodzaju 
nawierzchni na podstawie wykazu z 2005 r., który zawierał dane o drogach gminnych 
i gruntowych łącznie,  

 w 2016 r. podmiot zewnętrzny zinwentaryzował 449 km dróg gminnych, jednak 
w wyniku zsumowania poszczególnych odcinków dróg suma wyniosła 447 km. Celem 
wyjaśnienia powyższej rozbieżności, w kwietniu 2018 r. skontaktował się z tym 
podmiotem i oczekuje na wyjaśnienie ww. różnicy, 

 dane o sieci dróg według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynikają z danych 
pozyskanych z zestawienia zbiorczego, sporządzonego w 2016 r. przez firmę 
wykonującą usługę. Z uwagi na fakt niewyjaśnienia ww. rozbieżności, nie zostały 
dotychczas zaktualizowane dane o długości dróg gminnych (wykonanych 
nawierzchniach) od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 906, 907, 909) 
 
3. Dla żadnej drogi Zarządca drogi nie prowadził dziennika objazdu dróg, wymaganego na 
podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji dróg. 
Do lipca 2016 r. Zarządca drogi nie prowadził także „Książki drogi”, wymaganej przez § 9 
ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 174-179, 903)  
Obowiązek prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych Wójt powierzył 
podinspektorowi, który wyjaśnił, że nadmiar obowiązków nie pozwalał mu na prowadzenie 
wymaganej ewidencji dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 313, 314)  
Wójt wyjaśnił, że po stwierdzeniu przez niego zaniedbań dotyczących realizacji przez Urząd 
zadań w zakresie drogownictwa, podejmował sukcesywnie działania. W tym celu m.in. 
5 lutego 2016 r. zawarł umowę, z firmą, zlecając jej wykonanie ewidencji dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 21-24, 174-179) 
Na podstawie wybranych do kontroli pięciu odcinków dróg, tj. nr: 291915 K "Na Zarzecze", 
291762 K "Przez Wieś", 291779 K "Przez Wieś", 29183 K „Kadcza-Stara Wieś” (ww. drogi 
były objęte modernizacją i remontem dofinansowanymi ze środków Programu) oraz drogi  
nr 291882 K „Maszkowice-Ku wodzie”, stwierdzono, że: 
a) w żadnej Książce drogi nie naniesiono, do czasu niniejszej kontroli, wymaganych danych 
dotyczących: 
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 osoby upoważnionej do dokonywania wpisu,  

 wykazu dzienników objazdów dróg – kontroli stanu technicznego sprawności odcinka 
drogi, (Zarządca drogi nie prowadził dzienników objazdu dróg), 

 wykazu protokołów kontroli okresowych stanu i wartości użytkowej odcinka drogi 
(Zarządca drogi nie przeprowadzał kontroli), 

Ww. dane jako wymagane, były określone we wzorze Książki drogi, stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia MI w sprawie ewidencji dróg, a także uwzględnione programem 
licencyjnym do prowadzenia ewidencji drogowej. 

(dowód: akta kontroli str. 30-173, 174-176, 181-189, 229-233)  
Dane naniesione do ww. książek drogowych przez firmę, która opracowała te książki nie 
były uaktualnione, pomimo, że: 
a) w Książce drogi nr 291831 K dla odcinka drogi nr G000201.2 określono długość 

odcinka 173 m, pomimo że według wykazu referencyjnego długość tego odcinka 
wynosi 176 m,  

b) w latach 2016 i 2017 Gmina przeprowadziła modernizację i remont, a tym samym dane 
techniczne uległy zmianie po okresie sporządzenia Książki drogi – np. do Książki drogi: 

 nr 291831 K – „Kadcza – Stara droga” nie naniesiono: studzienek kanalizacyjnych, 
aktualnych znaków drogowych (wykazane były m.in. znaki, których w dniu oględzin nie 
stwierdzono), słupów oświetleniowych. Wykazano po prawej stronie drogi chodnik 
o długości 91,5 m (wybudowano chodnik o długości 180 m), 

 nr 291762 K – „Zarzecze – Przez wieś” nie naniesiono: studzienek kanalizacyjnych, 
aktualnych znaków drogowych (wykazane są m.in. znaki, których w dniu oględzin nie 
stwierdzono), utwardzonego kostką brukową placu po prawej stronie końcowego 
odcinka drogi.  

(dowód: akta kontroli str. 49-68, 136-145, 196, 270-278f, 672-675)  
Podinspektor w Referacie Inwestycji wyjaśnił, że opracowane przez firmę zewnętrzną 
książki przejął w lipcu 2016 r. i do tej pory nie zdążył uzupełnić wszystkich wymaganych 
danych. Wyjaśnił także, iż na żadnej drodze nie doszło do katastrof dlatego brak jest 
wpisów w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 314) 

4. Na podstawie wyrywkowej kontroli pięciu książek obiektów mostowych stwierdzono, że 
Zarządca drogi nie prowadził książek obiektów mostowych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia MI w sprawie ewidencji dróg – wzorem stanowiącym zał. nr 4 do 
rozporządzenia13. W żadnej z tych książek nie było zapisów, które określałyby, na stronie 
tytułowej, jednolity numer inwentarzowy obiektu – „JNI” oraz numer porządkowy wykazu 
obiektów mostowych, a także: 

 w czterech książkach nie określono osoby upoważnionej do dokonywania wpisu do 
książki (wpisu należało dokonać w rozdziale książki „II. Osoba upoważniona do 
dokonywania wpisu”), 

 w czterech książkach nie było żadnych wpisów odnoszących się do kontroli 
okresowych, a w jednej wpis był z 22 listopada 2012 r. Ostatnio kontrole takie zostały 
przeprowadzone w 2015 r. i 2017 r. (wpisu należało dokonać w rozdziale książki „III. 
Wykaz kart przeglądów – kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu”, 
co najmniej raz w roku) – w czterech książkach nie było żadnych wpisów, a w jednej był 
jeden wpis i dotyczył kontroli przeprowadzonej 22 listopada 2012 r., 

 brak było wpisów we wszystkich książkach w zakresie kontroli okresowych stanu 
technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu. Kontrole takie zostały 
przeprowadzone w 2016 r. (wpisu należało dokonać w rozdziale „IV. Wykaz raportów 
przeglądów szczegółowych – kontroli okresowych raz na 5 lat stanu technicznej 
sprawności i wartości użytkowej całego obiektu”), 

 w rozdziale „II. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu” zamieszczono wpisy, 
jednak nie były one w pełnym zakresie, gdyż np. w trzech książkach nie określono roku 
budowy obiektu mostowego. W zakresie danych dotyczących dokumentacji 

                                                      
13  Ustaleń takich dokonano na podstawie książek prowadzonych dla wybranych do kontroli pięciu mostów usytuowanych na 

drogach oznaczonych jako: G000012 (0+012), G000149 (0+572), G000252 (0+420), G000287 (0+242), G000285 (0+191), 
założonych w 2006 r. i 2012 r.  
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projektowej, wyszczególnionej we wzorze książki pod pozycją (l.p.) 40-4714, w dwóch 
książkach nie było żadnych wpisów, w jednej książce nie było wpisów dotyczących 
danych w poz. od 40 do 46, zaś w pozostałych dwóch nie było danych dotyczących 
pozycji 44-46 (jedna książka) oraz 42, 44-46 (jedna książka).  

Nie było także żadnych wpisów w pozostałych rozdziałach książek, a dotyczących: niwelacji 
ugięć przęseł i osiągnięć podpór; katastrof obiektu oraz zmiany parametrów technicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 693-820)  
Podinspektor w Referacie Inwestycji wyjaśnił, że: 

 w czasie kontroli sporządził wnioski do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
o nadanie numerów JNI dla poszczególnych obiektów mostowych, 

 w książkach obiektów mostowych z powodu przeoczenia nie dokonano wpisów 
odnośnie: numeru porządkowego; osoby upoważnionej do dokonywania wpisu do 
książki; przeprowadzanych kontroli obiektów mostowych; 

 wpisy w trzech książkach mostowych – w rozdziale „II. Parametry identyfikacyjne 
i techniczne obiektu” nie były w pełnym zakresie, gdyż na dzień zakładania książek nie 
można były zidentyfikować daty budowy obiektu mostowego; 

 niewykazanie, w niektórych książkach, pełnych danych dotyczących dokumentacji 
projektowej wynikało z faktu, iż na dzień zakładania książek obiektów mostowych, nie 
zostały ustalone.  

(dowód: akta kontroli str. 906-909)  

5. W latach 2015-2018 (do dnia kontroli, tj. 9 kwietnia 2018 r.) Zarządca drogi nie 
przeprowadzał okresowych kontroli stanu dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 903)  

Art. 20 pkt 10 ustawy o drogach stanowi, że do zarządcy drogi należy w szczególności 
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub 
naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Drogi, jako liniowy obiekt budowlany, podlegają w czasie ich użytkowania obowiązkowym 
okresowym kontrolom stanu technicznego także na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane15 (ustawa Prawo budowlane), tj.: 

− okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego obiektu; 

− okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego oraz przydatności obiektu budowlanego do użytkowania. 

Wójt wyjaśnił, że po stwierdzeniu w 2014 r. zaniedbań w obszarze drogownictwa podejmuje 
sukcesywnie działania, mające na celu wyprowadzenie tych spraw na „właściwe tory”.  
W br. w budżecie wygospodarowano środki na wykonanie przeglądu dróg gminnych.  
12 kwietnia 2018 r. Gmina16 odpisała umowę z firmą na wykonanie przeglądu 
szczegółowego, obejmującego drogi publiczne gminne o nawierzchni utwardzonej 
i gruntowej, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 23, 24, 669-671) 
6. Zarządca drogi nie sporządzał, a tym samym nie przekazywał do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rocznych informacji o sieci dróg publicznych według 
stanu na dzień 31 grudnia: 2015 r., 2016 r. i 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 903)  
Obowiązek sporządzania ww. informacji przez Zarządcę drogi i ich przekazywania do 
GDDKiA w terminie do końca pierwszego kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, wynika z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 
2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych 
o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.17  

                                                      
14  Poszczególne pozycje od 40 do 47 dotyczą odpowiednio: autora projektu, przedmiotu opracowania, daty zlecenia 

opracowania, daty odbioru opracowania, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, 
miejsca przechowywania operatu kolaudacyjnego. 

15  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
16  Gminę reprezentował zastępca Wójta, nadzorujący zadania z zakresu drogownictwa. 
17  Dz. U. nr 67, poz. 583 
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Wójt Wyjaśnił, że każdego roku przypominał pracownikowi merytorycznemu o ww. 
obowiązku i był przekonany o jego dopełnieniu. Wyjaśnił także, że jeśli idzie o ostatni rok to 
otrzymał od niego informację, że sprawozdanie zostało zrobione jednak niewysłane 
i zostanie to zrobione do końca kwietnia 2018 roku. „Nie uzyskałem wyjaśnienia, dlaczego 
tak się stało. Poinformowałem go, że wyciągnę wobec niego konsekwencje w związku z tym 
faktem”.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 25) 
Podinspektor w Referacie Inwestycji wyjaśnił, że nie sporządzał rocznych informacji o sieci 
dróg publicznych, gdyż realizował najpilniejsze sprawy, odkładając na czas późniejszy inne 
zadania, których niewykonanie w obowiązującym terminie nie rodziło istotnych ujemnych 
skutków dla Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 313)  
 
Zastępca Wójta oraz kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnili, iż nie posiadali wiedzy 
o zaniedbaniach związanych z dokumentacją przypisaną do prowadzenia podinspektorowi. 
Pracownik ten został przeszkolony w zakresie programu do prowadzenia ewidencji dróg  
w wersji elektronicznej i nie zgłaszał aby były problemy w realizacji tych zadań. Zastępca 
Wójta wyjaśnił ponadto, że: 
− po objęciu stanowiska zastępcy Wójta, w grudniu 2014 r., zauważył zaniedbania 

w zakresie zarządzania drogami gminnymi, a także w realizacji inwestycji drogowych, 
dlatego też podjął decyzję o zmianie kierownika Referatu Inwestycji. Z uwagi na 
ograniczenia kadrowe oraz występujące w dalszym ciągu problemy z realizacją zadań 
drogowych, przejął na siebie zakres związany z przygotowaniem wniosków zarówno do 
PPDL oraz innych programów, realizacją i rozliczeniem tych zadań; 

− niezwłocznie zostaną podjęte działania do usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych 
kontrolą NIK, oczywiście mając na uwadze dostępne środki budżetowe.  

(dowód: akta kontroli str. 821-827) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Zarządcy drogi związaną 
z zapewnieniem standardów lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
gdyż nie zostały zrealizowane obowiązki określone ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych i w przepisach wykonawczych. Zarządca drogi nie zapewnił prowadzenia 
wymaganej ewidencji dotyczącej dróg gminnych, okresowych przeglądów stanu 
technicznego dróg oraz rzetelnych wpisów do prowadzonej ewidencji.  

 

2. Realizacja projektów dofinansowanych środkami 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” 

2.1. W latach 2016-2018 (do 30 kwietnia) Gmina realizowała zadania inwestycyjne 
związane z budową, przebudową i remontem dróg o łącznej długości 21,0 km, ponosząc 
nakłady w wysokości 7.014,2 tys. zł. Z udziałem środków Programu realizowano dwa 
zadania, polegające na przebudowie i remoncie odcinków dróg o długości ogółem  
2,807 km. Koszt tych dwóch zadań wyniósł 2.067,3 tys. zł, w tym 1.006,9 tys. zł (48,7%) 
stanowił udział środków Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 309-312b, 322, 368) 
15 września 2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi 
gminnej nr 292010 K „Łącko – w Górki” w km 0+112,96 – 0+502,62, z terminem realizacji 
kwiecień-sierpień 2018 r. i kosztach kwalifikowanych w wysokości 1.300 tys. zł. Wniosek ten 
zastał zakwalifikowany do dofinansowania. Na podstawie umowy z 14 maja 2018 r. 
Wojewoda Małopolski udzielił Gminie dotacji w wysokości 461.104 zł, tj. 50% kosztu 
kwalifikowanego zadania, określonego umową w wysokości 922.208,60 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 884-902)  
2.2. Gmina nie opracowała planu rozwoju sieci drogowej, dlatego też – jak wyjaśnił Wójt - 
wybór odcinków dróg do budowy, przebudowy lub remontu wynikał zarówno z wniosków 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych jak również był efektem realizacji wizji 
rozwoju Gminy Łącko, pod jego kierunkiem. Wójt wyjaśnił także, iż wybór zadań, które 
gmina Łącko zrealizowała w latach 2016 – 2017 w ramach Programu, był efektem dogłębnej 
analizy zarówno stanu gminnej infrastruktury drogowej jak również sfery społecznej gminy  
w kontekście warunków koniecznych do osiągnięcia i wskazanych w kryteriach ogłaszanych 
w danej edycji tego Programu. Zarówno zadanie zrealizowane w miejscowości Zarzecze  
w 2016 r., jak i w Kadczy w 2017 r. to przedsięwzięcia w ścisłych centrach społeczno-
gospodarczych tych miejscowości. Ich realizacja miała odczuwalny wpływ na codzienne 
funkcjonowanie społeczności, m.in.: stanowią główne ciągi komunikacyjne w tych 
miejscowościach, zlokalizowane są przy nich bądź w bezpośrednim pobliżu obiekty 
o charakterze publicznym (szkoły, remizy OSP, sklepy, zakłady pracy). Realizacja obydwu 
zadań w bardzo znaczący sposób podniosła poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego  
w tych miejscowościach. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 25-26a)  
 

2.3. Według informacji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w latach poprzedzających 
złożenie przez Gminę wniosków o dofinansowanie zadań środkami Programu na wybranych 
drogach nie odnotowano wypadków. Policja nie rejestruje numerów dróg, na których 
odnotowała kolizje. Na drogach w miejscowościach Zarzecze i Zabrzeż, w okresie styczeń 
2011 r – grudzień 2015 r., odnotowano 5 kolizji, zaś na drogach w miejscowości Kadcza, 
w okresie styczeń 2011 r. – grudzień 2016 r., odnotowano trzy kolizje.  

(dowód: akta kontroli str. 938-940)  
2.4. Wnioski o dofinansowanie środkami Programu inwestycji drogowych były zgodne 
z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania 
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub 
remonty dróg powiatowych i gminnych18. Kontrolą objęto w szczególności prawidłowość 
danych dotyczących: zapewnienia finansowania wkładu własnego Gminy; parametrów 
inwestycji drogowej oraz posiadanych zezwoleń: Stwierdzono, że: 

1) Wniosek o dofinansowanie, na drogach gminnych klasy „L”, zadania pn. „Przebudowa 
i remont dróg gminnych nr 291915 K "Na Zarzecze" w km 0 + 010 - 0 + 201, 0 + 329 - 0 + 
341, nr 291762 K "Przez Wieś" w km 0 + 000 - 0 + 490, nr 291779 K "Przez Wieś" w km 0 + 
000 - 1 + 870 w miejscowości Zabrzeż, Zarzecze” (przebudowa dróg w miejscowościach 
Zabrzeż i Zarzecze) został złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
(MUW) 30 października 2015 r. Zadanie zaplanowano realizować na odcinkach dróg 
o łącznej długości 2.563 m.b. We wniosku określono, że: 
− zadanie obejmuje przebudowę dróg na odcinkach o łącznej długości 1.367 m.b. oraz 

remont na odcinkach o 1.196 m.b. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną 
o zmiennej szerokości, od 3,0 m do 3,5 m. Nawierzchnia drogi jest zdeformowana 
poprzecznie. W wyniku przebudowy planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni 
z mieszanki mineralno-bitumicznej. Projektuje się również wykonanie następujących 
elementów pasa drogowego: chodniki o długości 651 m.b., dwóch zatok autobusowych, 
wyznaczenie miejsc postojowych, sześć mijanek, przebudowę przepustu ramowego, 
przebudowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, umocnienie rowu elementami 
betonowymi), przebudowę skrzyżowania dróg gminnych;  

− zadanie będzie realizowane w okresie kwiecień – sierpień 2016 r. Jego koszt określono 
na kwotę 2.409,4 tys. zł, w tym udział w kosztach wkładu własnego oraz wnioskowanej 
dotacji będzie w równych wielkościach i wyniesie 1.204,7 tys. zł (po 50%). W budżecie 
na 2016 r. na realizację ww. zadania Gmina zaplanowała środki w wysokości  
2.204,7 tys. zł.19 (koszt zadania wyniósł ogółem 1.640, 9 tys. zł). 

                                                      
18  Dz. U. z 2014 r. poz. 316, ze zm. 
19  Środki określono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Nr 111/XVII/2015 Rady Gminy Łącko z 30 grudnia 2015 r. oraz 

do uchwały Nr 30/XX/2016 Rady Gminy z 22 marca 2016 r.  
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Wójt dokonał zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączy zamiaru wykonania 
ww. robót budowlanych, otrzymując do Starosty Nowosądeckiego zaświadczenie, iż nie 
wniesiono sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do tych robót20.  
Nie stwierdzono, aby zakres robót określony we wniosku był niezgodny z dokumentacją 
projektową.  

(dowód: akta kontroli str.309, 319-357, 613, 614, 623, 624)  
2) Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291831K „Kadcza-
Stara Droga” na odcinku w km 0 + 016 - 0 + 260 w miejscowości Kadcza” (przebudowa 
drogi w Kadczy) został złożony do MUW 12 września 2016 r. We wniosku określono, że: 
− zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej klasy „L”. Droga posiada nawierzchnię 

bitumiczną zdeformowaną podłużnie i poprzecznie, brak jest prawidłowego 
odwodnienia jezdni. Droga posiada jezdnię o zmiennej szerokości (nienormatywnej) 
oraz pobocza obustronne. Zakres robót obejmuje: wzmocnienie konstrukcji drogi 
poprzez stabilizację istniejącej podbudowy cementem oraz wykonanie górnej warstwy 
podbudowy z kruszyw łamanych; wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
(szerokości 5,50 m); przebudowę skrzyżowania z drogą gminną; budowę chodnika 
długości 180 m.b. (szerokości 2,08-2,50 m); budowę kanalizacji deszczowej; budowę 
oświetlenia ulicznego (oprawy LED); wykonanie peronu przystankowego. Realizacja 
zadania stanowi domknięcie ciągu drogowego – odcinek w km od 0+260 do 0+560 
został przebudowany w 2014 r.;  

− zadanie będzie realizowane w okresie kwiecień – sierpień 2017 r. Jego koszt wyniesie 
580,6 tys. zł, w tym udział w kosztach wkładu własnego i dotacji wynosi po 50%  
(290,3 tys. zł). Na realizację ww. zadania Gmina zaplanowała w budżecie na 2017 r. 
środki w wysokości 573 tys. zł.21 (koszt zadania wyniósł ogółem 417 tys. zł). 

W Projekcie wykonawczym określono m.in, że: jezdnia zostanie poszerzona do 5,50 m od 
km 0+016.79 do km 0+154.67, do 5,00 m od km 0+169.67 do km 0+260.60; jezdnia 
zostanie ograniczona poboczem utwardzonym kostką betonową oraz kruszywem łamanym; 
przebudowa skrzyżowania w km 0+236.15 polegać będzie na wykonaniu nowych warstw 
konstrukcyjnych jezdni oraz budowie wyspy kanalizującej; zostanie wykonana zatoka 
postojowa.  
Dane zawarte we wniosku nie pokrywały się z danymi w „Projekcie wykonawczym”, gdyż we 
wniosku nie uwzględniono zatoki postojowej, wykazano natomiast „wykonanie peronu 
przystankowego”. W kosztorysie inwestorskim i w obmiarze robót nie uwzględniono zatoki 
postojowej oraz peronu przystankowego.  

(dowód: akta kontroli str. 358-383) 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że: 

 właściciel działki, na której miała być wykonana zatoka postojowa, pierwotnie wyraził 
zgodę na udostępnienie działki. Z chwilą, gdy Gmina zamierzała zlecić podział 
nieruchomości, celem przygotowania dokumentów do aktu notarialnego, wycofał on 
swoją deklarację. Dlatego też zakres ww. prac nie był objęty we wniosku 
o dofinansowanie środkami Programu;  

 zadanie dotyczące peronu przystankowego polegało na montażu znaku „D 15 – 
przystanek autobusowy” oraz wykonaniu chodnika, który będzie wykorzystywany jako 
peron dla osób korzystających z komunikacji. Dodał także, iż określenie „wykonanie 
peronu przystankowego” jest niefortunne.  

(dowód: akta kontroli str. 681, 682, 684, 882, 883)  

2.5. Realizacja ww. dwóch zadań dofinansowanych środkami Programu, miała znaczenie 
dla rozwoju spójności sieci dróg publicznych na obszarze województwa małopolskiego oraz 
wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej. 
Przebudowane i wyremontowane drogi gminne nrnr 291915 K, 291762 K oraz 291779 K 
w miejscowości Zabrzeż i Zarzecze stanowią główny i jedyny ciąg komunikacyjny łączący 
miejscowości Zarzecze i Zabrzeż, przez które przebiega droga wojewódzka nr 969. Ciąg 
drogowy objęty wnioskiem o dofinansowanie, stanowi główną arterię komunikacyjną do 

                                                      
20  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nastąpiło pismami z 12, 14 i sierpnia 2015 r. Zaświadczenia o braku 

sprzeciwu Starosta wydał w dniu 26 października 2016 r., po złożeniu przez Wójta uzupełnienia zgłoszenia z 14 sierpnia 
2016 r. Uzupełnienie zgłoszenia nastąpiło na podstawie postanowienia Starosty z 10 września 2015 r.  

21  Środki określono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Nr 132/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z 29 grudnia 2016 r. 



 

13 

której włączone są liczne drogi gminne klasy „D” oraz drogi wewnętrzne, będące 
w zarządzie Gminy, a także w zarządzie Lasów Państwowych. Przedmiotowy ciąg 
komunikacyjny stanowi bezpośrednie połączenie lokalnych ośrodków gospodarczych 
(sklepy spożywcze, zakłady mechaniki pojazdowej, zakłady rzemiosła). Jest również 
jedynym dojazdem do kompleksu leśnego będącego w zarządzie Lasów Państwowych. 
Realizacja zadania: poprawiła dostęp do zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze, 
instytucji publicznych (szkoła podstawowa, kościół, stadion sportowy); umożliwiła 
sprawniejszą realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego 
(bezpośrednio przy drodze zlokalizowana jest remiza OSP); poprawiła także 
bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz zwiększyła bezpieczeństwo pieszych.  
W wyniku przebudowania drogi gminnej nr 291831K w Kadczy nastąpiło podwyższenie 
parametrów użytkowych i technicznych oraz warunków bezpieczeństwa. Droga w całości 
przebiega przez teren wiejski, stanowi główne i jedyne połączenie ośrodków gospodarczych 
miejscowości Kadcza z drogami wyższej kategorii. Bezpośrednio przy drodze jest 
zlokalizowana szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka, parking, sklepy, przystanek 
komunikacji publicznej, gospodarstwo agroturystyczne. Na drodze tej została uruchomiona 
linia komunikacyjna, stanowiąca połączenie z miastem Nowy Sącz. 

(dowód: akta kontroli str. 319-321, 358-366, 23-26a)  
 

2.6. W latach 2016-2018 (do kwietnia) Urząd nie był objęty kontrolą w zakresie realizacji 
zadań, na które Gminie przyznano dotację w ramach Programu. 

(dowód: akta kontroli str. 287-290) 
2.7. Prowadzona ewidencja księgowa dla dróg gminnych, jako środków trwałych Gminy 
Łącko nie uwzględniała wszystkich dróg gminnych. Przebudowane i wyremontowane drogi  
z udziałem środków Programu, zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych wg wartości 
oszacowanej na podstawie kosztów ponoszonych na ich przebudowę, modernizację 
i remont (opis w ww. zakresie przedstawiono w części dotyczącej nieprawidłowości). 
Wprowadzonym do ewidencji księgowej środkom trwałym – drogom, nadano 
nr inwentarzowy. Zostały ujęte w księgach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)22, w grupie 2 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupie 22 Infrastruktura transportu, rodzaju 220 
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe.  

(dowód: akta kontroli str. 626-642, 829-838, 874-881)  
Zgodnie z ww. rozporządzeniem ewidencjonowano w księgach rachunkowych grunty pod 
drogami, tj. w grupie 0, podgrupie 04 Tereny komunikacyjne, 040 drogi. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dla gruntów pod drogami gminnymi została przyjęta wartość 
wg ceny rynkowej. Informacje na temat wartości tych gruntów przekazywał księgowości, do 
listopada 2016 r. w formie ustnej, pracownik Referatu Planowania Przestrzennego, 
Nieruchomości i Ochrony Środowiska, a od listopada 2016 r. wiedza o wartości gruntu pod 
drogami wynika z wyceny działek, określanych w protokole wyceny przez „Komisję stałą do 
spraw wyceny nieruchomości nabytych przez Gminę Łącko z mocy prawa” Wartość działek 
pod drogami w miejscowościach objętych kontrolą, tj. Zabrzeż, Zarzecze i Kadcza nie ulega 
zmianie od szeregu lat i wynosi 2000 zł za jeden ar.  

(dowód: akta kontroli str. 874-875, 834-838 ) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Prowadzona ewidencja księgowa dla obiektów budowlanych w postaci dróg gminnych nie 
uwzględniała wszystkich dróg gminnych Gminy Łącko - np. według wykazu dróg gminnych 
(sporządzonego w 2016 r.) liczba dróg (odcinków dróg oznaczonych odrębnymi numerami) 
w miejscowościach Zabrzeż, Zarzecze i Kadcza wynosiła odpowiednio: 45, 61, 17,  
a w ewidencji księgowej środków trwałych figuruje odpowiednio 24, 11 i 11 dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 181, 182, 190, 194-196, 198-200, 829-833)  
Nieujęcie w ewidencji księgowej obiektów budowlanych w postaci dróg gminnych naruszało 
art. 4 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 

                                                      
22  Dz. U. poz. 1864 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1994 r. o rachunkowości[1], w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 15 tej ustawy. Zgodnie z tymi 
przepisami: m.in. jednostki budżetowe powinny rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację 
majątkową i finansową oraz wynik finansowy; konta ksiąg pomocniczych prowadzi się 
w szczególności dla środków trwałych, w tym nieruchomości; do ksiąg rachunkowych 
okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie; księgi rachunkowe powinny być prowadzone m.in. rzetelnie, przy 
czym uznaje się je za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan 
rzeczywisty.  
Zgodnie z regulaminem Urzędu do zadań i kompetencji Skarbnika należało m.in.: pełnienie 
funkcji głównego księgowego Urzędu, w ramach której prowadzi rachunkowość Urzędu 
wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, a także dokonuje wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność 
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 
Zarządzeniem z 17 sierpnia 2015 r. Wójt upoważnił Skarbnika Gminy do prowadzenia 
spraw w imieniu Wójta, w tym „dokonywania kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 645, 648, 904) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że brak w ewidencji księgowej środków trwałych wszystkich dróg 
gminnych wynika z faktu, iż dla przejętych dróg Urząd Gminy nie znał wartości początkowej, 
ani nie ustalił tej wartości. Zlecenie inwentaryzacji wszystkich dróg i ustalenia ich wartości 
byłoby bardzo kosztowne dla budżetu Gminy, dlatego nie podejmowano tematu w tym 
zakresie. Z tego też powodu w Urzędzie przyjęli zasadę (bez formy pisemnej), że przyjęcie 
danej drogi do ewidencji, jako środka trwałego, następowało z chwilą, kiedy Gmina po raz 
pierwszy ponosiła nakłady na modernizację, przebudowę i remont danej drogi, traktując 
wielkość nakładów jako wartość początkową środka trwałego.23  

(dowód: akta kontroli str. 874-875) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Przyjęte do realizacji projekty 
finansowane środkami Programu umożliwiły realizację jego celów. Jednocześnie jednak 
częściowo zniekształcona została sytuacja majątkowa Gminy, gdyż znaczna ilość dróg nie 
była ujęta w ewidencję księgową. Niemniej na bieżąco ujmowano w niej wartość nakładów 
poniesionych na modernizację, remont czy przebudowę poszczególnych dróg gminnych, 
w tym w realizowanych w ramach Programu oraz wzięto pod uwagę przyczyny tej 
nieprawidłowości. 
 

3 Realizacja wybranych inwestycji drogowych 
dofinansowanych środkami Programu  

3.1. Na realizowane w latach 2016-2017 przez Gminę dwie inwestycje drogowe, 
dofinansowane środkami Programu24, Zarządca drogi posiadał dokumenty umożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, 
tj.: 

                                                      
[1]  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
23  Na przykład: 

 droga nr 291762 w miejscowości Zarzecze - pierwszy nakład na tę drogę Gmina poniosła w 1998 r. w kwocie 
78.072,49 zł, traktując ten nakład jako wartość początkową. W wyniku nakładów poniesionych do dnia 31 grudnia 2017 r. 
wartość tego środka trwałego wzrosła do kwoty 570.895,82 zł brutto (wartość tej drogi, po odpisie umorzeniowym, na 
dzień 31 grudnia 2017 r, wynosi 307.058,89 zł),  

 droga nr 291915 w miejscowości Zabrzeż - pierwszy nakład na tę drogę Gmina poniosła w 2008 r. w kwocie 56.339,55 zł, 
traktując ten nakład jako wartość początkową. Do grudnia 2017 r. Gmina nie ponosiła żadnych nakładów na tę drogę 
(wartość tej drogi po odpisie umorzeniowym, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r, wynosiła 33.522,03 zł, 

 droga nr 291779 w miejscowości Zarzecze - pierwszy nakład na tę drogę Gmina poniosła w 2016, po wykonanej 
przebudowie i remoncie tej drogi wraz z innymi ww. dwoma drogami (nr 291762 oraz nr 291915). Do ewidencji księgowej 
jako wartość środka trwałego, przyjęto nakłady poniesione w 2016 r. łącznie na ww. trzy drogi, w wysokości 1.702.717 zł 
brutto (wartość tej drogi po odpisie umorzeniowym, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r, wynosi 1.594.356,30 zł), 

 droga nr 291831 w miejscowości Kadcza - pierwszy nakład na tę drogę Gmina poniosła w 2017 r. w kwocie 426.318,66 zł, 
po wykonanej przebudowie i remoncie tej drogi, traktując ten nakład jako wartość początkową (wartość tej drogi, po 
odpisie umorzeniowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosiła 423.121,27 zł). 

24  Zadania inwestycyjne dotyczyły przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze oraz przebudowy drogi 
w Kadczy. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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1) zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania 
robót budowlanych25. Do zgłoszenia Wójt dołączył oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością oraz rysunki i kopie mapy ewidencyjnej26; 

2) zaświadczenia Starosty Nowosądeckiego o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie 
przystąpienia do zgłoszonych robót budowlanych27; 

3) odebraną od projektanta dokumentację projektową, tj.: 

 dla zadania dotyczącego przebudowy dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze: 
projekt wykonawczy, mapę sytuacyjno-wysokościową 1:500 do celów projektowych, 
przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót; 

 dla zadania dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Kadcza: projekt 
wykonawczy, projekt budowlany linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego, 
kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót. 

(dowód: akta kontroli str. 291-307, 319-386, 858-866)  
3.2. Realizację ww. dwóch zadań objętych kontrolą Wójt powierzył wykonawcy zgodnie 
z procedurami udzielania zamówień publicznych, wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp)28, po przeprowadzonym postępowaniu 
w trybie przetargu nieograniczonego. Badaniem objęto w szczególności zagadnienia 
związane z zastosowaniem właściwego trybu postępowania przetargowego, 
przygotowaniem i przebiegiem postępowania (z uwzględnieniem zachowania zasad 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców), stwierdzając, że:  

 ustalenia wartości zamówienia dokonano z zachowaniem reguł określonych w art. 32-
33 i art. 35 Pzp. Podstawą tej wartości był opracowany kosztorys inwestorski, a także 
zaplanowana wartość robót uzupełniających, stanowiąca 21% wartości podstawowej 
przy zadaniu dotyczącym przebudowa dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze 
oraz 30% wartość podstawowej (ustalonej na podstawie zamówienia, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp) przy zadaniu dotyczącym przebudowy drogi 
w miejscowości Kadcza; 

 kosztorysy inwestorskie zostały opracowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

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

 umowy zostały zawarte z wykonawcami, których oferty były najkorzystniejsze według 
kryteriów określonych w postępowaniach, 

 zapisy umów były zgodne z warunkami wynikającymi z ofert złożonych przez 
wykonawców, 

 wyegzekwowano od wykonawców wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania robót. 

(dowód: akta kontroli str. 411-483, 492-582)  

3.3. Rozpoczęcie przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze oraz 
przebudowy drogi w miejscowości Kadcza nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, zawartej 
przez Gminę (Zamawiający lub Inwestor) z wykonawcami tych zadań. Zamawiający 
przekazał wykonawcom dokumentację projektową i plac budowy zgodnie i w terminach 
określonych umowami29. W umowie zawartej 22 marca 2016 r. na wykonanie przebudowy 
dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze zaznaczono (§ 4 pkt 3 lit. d oraz pkt 4), że 
wśród dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 

                                                      
25  Z 14 sierpnia 2015 r. zgłoszenie dotyczące przebudowy i remontu na poszczególnych odcinkach dróg w miejscowości 

Zabrzeż i Zarzecze oraz zgłoszenie z 21 lipca 2016 r. dotyczące przebudowa drogi w miejscowości Kadcza. 
26  Do zgłoszenia w 2015 r. załączono: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz kopie mapy 

ewidencyjnej z oznaczonym zakresem robót, przekroje typowe oraz (nałożony obowiązkiem przez Starostę 
Nowosądeckiego postanowieniem z 10 września 2015 r.) na szkic lokalizacyjny. Do zgłoszenia w 2016 r. załączono 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz rysunki („PZT”-Projekt zagospodarowania 
Terenu, profil, podłużny, przekroje poprzeczne). 

27  Zaświadczenia z 26 października 2015 r. oraz z 7 września 2016 r. 
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
29  Dokumentacja projektowa stanowiła załącznik do umów zawartych z wykonawcami zadań (umowa z 22.02.2016 r. oraz  

z 11.04.2017 r.); przekazanie placu budowy nastąpiło protokolarnie w dniu 29.03.2017 r. (dotyczy przebudowy dróg  
w Zabrzeżu i Zarzeczu) oraz 18.04.2017 r., (dotyczy przebudowy drogi w Kadczy) 
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będzie m.in. dziennik budowy oraz, że odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
będzie dokonywany przez inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do odbioru przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. W projekcie umowy natomiast, 
stanowiącej załączonej do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej na 
ww. zadanie, nie określono obowiązku prowadzenia dziennika budowy.  
Zamawiający nie przekazał wykonawcy dziennika budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 431,448, 465-477, 554-569, 583, 596, 846-850, 903) 
Wójt wyjaśnił, że rozbieżności pomiędzy ww. umową, a projektem umowy, wynikają 
z omyłkowego wydruku umowy w wersji, przed naniesieniem poprawek przez radcę 
prawnego.  

(dowód: akta kontroli str. 930-932)  
Według regulaminu organizacyjnego Urzędu do Referatu Inwestycji należało, w zakresie 
zarządzania drogami i mostami, m.in. planowanie oraz prowadzenie budowy i modernizacji 
dróg gminnych. Do zastępcy Wójta należało sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu 
Inwestycji oraz odpowiedzialność przed Wójtem za realizację zadań dotyczących inwestycji, 
remontów, zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 644, 647, 665, 666) 
  

Zastępca Wójta wyjaśnił, że brak było podstawy prawnej aby wystąpić do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy na realizowane 
zadanie. Zawarta umowa na wykonanie robót jest standardowa, stosowana w Urzędzie „dla 
tego rodzaju zamówień” Zastępca Wójta wyjaśnił ponadto, że „w przyszłych umowach” na 
realizacje robót budowlanych, które są realizowane w oparciu o zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót, zostanie wprowadzona korekta ww. zapisu. 

(dowód: akta kontroli str. 681, 683) 
 

3.4. Wójt zapewnił sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych, w ramach 
przedsięwzięć dofinansowanych środkami Programu, poprzez ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 484-489, 607-612) 
Od wykonawców robót budowlanych na ww. dwóch zadaniach Zamawiający nie wymagał 
opracowania i przedstawienia inwestorowi programu zapewnienia jakości – „PZJ”. 
W umowach określił natomiast, iż przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych 
umową warunkach, w tym m.in: 
− wykonawca zobowiązany jest m.in. do przygotowania obiektów i wymaganych 

dokumentów (łącznie z dokumentacją powykonawczą) zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru, a także przedłożenia wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów odbiorów 
częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty, oraz świadectwa wykonanych prób 
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz inne 
dokumenty wymagane przez prawo obowiązujące na dzień odbioru; 

− osobnym odbiorom musza podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru, w terminie nie dłuższym niż 
3 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.  

W umowie zawartej 11 kwietnia 2017 r. na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości 
Kadcza zaznaczono ponadto, że wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 
z materiałów własnych, powinny one odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Należało stosować materiały gatunku I i posiadać do nich 
wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty. Wykonawca na żądanie 
zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. 
W umowie zawartej 22 marca 2016 r. na wykonanie przebudowy dróg w miejscowościach 
Zabrzeż i Zarzecze zaznaczono ponadto, że wśród dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, będzie także dziennik budowy oraz, że odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywany przez inspektora nadzoru, 
po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 455-477, 554-568)  



 

17 

Inwestor nie posiadał dowodów wskazujących na odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu przy realizacji zadań związanych z przebudową i remontem dróg 
współfinansowanych środkami Programu. W umowach z wykonawcami robót zaznaczono, 
iż osobnym odbiorom musza podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu, w tym 
w przypadku robót realizowanych w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze po uprzednim ich 
zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 465-469, 554-559, 903) 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że roboty zanikające i ulegające zakryciu były zgłaszanie przez 
kierownika budowy telefonicznie inspektorowi nadzoru i na bieżąco odbierane. Do robót 
tych inspektor nadzoru nie miał żadnych uwag. Do wyjaśnień zastępca Wójta dołączył 
oświadczenia, złożone 4 maja 2018 r. przez kierowników budowy oraz inspektorów 
nadzoru, z których wynikało, że roboty zanikające i ulegające zakryciu były przedmiotem 
zgłoszenia i odbioru. Po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru o prawidłowości tych 
robót, wykonawca przystępował do dalszych prac. 

(dowód: akta kontroli str. 681, 683, 684) 
Wykonawca zadania polegającego na przebudowie dróg w miejscowościach Zabrzeż 
i Zarzecze, przedłożył Inwestorowi „Operat kolaudacyjny”, zawierający m.in. aprobaty 
techniczne atesty jakościowe wbudowanych materiałów; wyniki badań laboratoryjnych 
i pomiarów. 

(dowód: akta kontroli str. 597-605)  
Wykonawca zadania polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Kadcza, 
przedłożył Inwestorowi „Deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów” 
(w tym: certyfikaty, deklaracje zgodności) oraz „Dokumentację powykonawczą”, 
zawierającą: raport z badań gruntu oraz dla cementu: receptę roboczą na wykonanie 
stabilizacji do określenia dozowania cementu; certyfikat, deklarację własności użytkowych, 
kartę charakterystyki. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595)  
 
3.5. W toku realizacji ww. dwóch inwestycji Gmina nie udzielała wykonawcom zamówień 
uzupełniających.  

(dowód: akta kontroli str. 903)  
 
3.6. W umowach zawartych z wykonawcami ww. dwóch zadań związanych z przebudową 
i remontem dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze oraz przebudową dogi 
w miejscowości Kadcza, określono że ich realizacja nastąpi w okresach odpowiednio: 
od 29 marca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. oraz od 18 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. 
Odbioru końcowego robót polegających na przebudowie drogi w miejscowościach Zabrzeż 
i Zarzecze dokonano w terminie określonym umową.  
Zgłoszenie końcowego odbioru robót polegających na przebudowie drogi w miejscowości 
Kadcza nastąpiło 5 września 2017 r., tj. z pięciodniowym opóźnieniem od terminu 
określonego umową. Za niedotrzymanie terminu umownego wykonawcy naliczono należną 
karę umowną, w wysokości 6.254,55 zł, potrąconą z przysługującego wykonawcy 
wynagrodzenia, zapłaconego przelewem 29 września 2017 r. 
Przy żadnym odbiorze końcowym robót na ww. zadaniach komisja nie stwierdziła wad 
w wykonanych i odebranych robotach.  
Umowami określono, że wykonawcom przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe. Nie uległo 
ono zmianie i wyniosło 1.606,5 tys. zł w przypadku robót budowlanych realizowanych przy 
przebudowie dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze, zaś przy przebudowie drogi 
w miejscowości Kadcza wynagrodzenie umowne (417 tys. zł) zostało pomniejszone o kwotę 
6.254,55 zł, stanowiącą karę za nieterminową realizacje zadania. Każdy wykonawca robót, 
po zakończeniu prac, sporządził kosztorys powykonawczy i dołączył do faktury. 

(dowód: akta kontroli str. 465-477, 554—569, 620-627, 632-638, 915-929)  
 



 

18 

3.7. Termin realizacji zadań współfinansowanych środkami Programu był zgodny 
z warunkami określonymi w umowach o udzielenie dotacji.30,a także z umową zawartą 
z wykonawcą robót budowlanych w miejscowościach Zarzecze i Zabrzeż.  

(dowód: akta kontroli str. 465, 468, 554, 557, 387, 388, 399, 400)  
 

3.8. Spośród czterech odcinków dróg przebudowywanych i remontowanych z udziałem 
środków Programu, w dwóch stwierdzono odstępstwo od założeń Projektów wykonawczych. 
Projektem założono że na odcinku drogi nr 291762 K, w km 0+067-0+96 w miejscowości 
Zarzecze zostaną wykonane trzy studnie betonowe, faktycznie natomiast na odcinku tym 
stwierdzono wykonanie dwóch studni. Zamiana wykonania studni w innym kilometrażu 
drogi, niż przewidziano w projekcie, nastąpiła po decyzji sześcioosobowej komisji31, która 
13 maja 2016 r. sporządziła „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych 
i zaniechanych”, na wniosek mieszkańców wsi Zarzecze. Wartość robót zaniechanych 
oszacowano na kwotę 1,7 tys. zł, zaś zamiennych na kwotę 8,8 tys. zł, z zaznaczeniem 
w protokole, że wykonawca wykona roboty zamienne w terminie realizacji przedmiotu 
umowy i nie rości praw do zmiany wynagrodzenia umownego. 

(dowód: akta kontroli str. 322-331, 672, 674, 685, 674) 
Na odcinku drogi nr 291831 K w miejscowości Kadcza nie wykonano zatoki postojowej, 
uwzględnionej w projekcie wykonawczym. We wniosku o dofinansowanie robót na tej 
drodze nie wyszczególniono zatoki postojowej, uwzględniono natomiast wykonanie ”peronu 
przystankowego”, którego brak w projekcie wykonawczym. W kosztorysie inwestorskim oraz 
w przedmiarze robót nie uwzględniono peronu przystankowego oraz zatoki postojowej (opis 
tych rozbieżności, wraz z wyjaśnieniami zamieszczono w pkt 2.4. niniejszego wystąpienia).  

(dowód: akta kontroli str. 358-383, 676, 672-675)  

3.9. Umowami, zawartymi z wykonawcami ww. dwóch zadań objętych kontrolą, określono 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, z zaznaczeniem, że rękojmia za każdy element 
robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. 
O wykryciu wadu Zamawiający jest obowiązany zawiadomić wykonawcę pisemnie, 
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie, a wykonawca jest zobowiązany 
usunąć wadę w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad 
istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami.  

(dowód: akta kontroli str. 456, 472, 473, 555, 561, 562)  
Przeglądy stanu technicznego dróg, zrealizowanych w ramach Programu, przeprowadzała 
trzyosobowa komisja, składająca się z pracowników Urzędu, nie stwierdzając wad 
w wykonanych robotach budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 910 - 914)  
3.10. Pomoc finansową, otrzymaną w 2016 r. i 201 r. na realizację zadań w ramach 
Programu, Gmina wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja na ten cel 
została rozliczona w sposób i w terminie określonym umowami o dofinansowanie, zawartymi 
pomiędzy Gminą, a Wojewodą Małopolskim. Gmina złożyła rozliczenie dotacji, wraz ze 
sprawozdaniem końcowym w obowiązującym terminie (30 września 2016 r. i 2 listopada 
2017 r.), tj. do 22 dni od zakończenia finansowego realizacji zadania.32 Do wniosku 
o wypłatę dotacji zostały dołączone kopie faktur. Zadania te pokryte zostały środkami 
własnymi Gminy oraz środkami dotacji, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.  

(dowód: akta kontroli str.387- 410, 933, 934 )  

3.11. Na podstawie przeprowadzonych oględzin wszystkich czterech odcinków dróg 
dofinansowanych środkami Programu nie stwierdzono: 
− uszkodzeń w nawierzchni dróg po wykonanych robotach (wyboje, ubytki, spękania, 

obłamania krawędzi, koleiny), 

                                                      
30  W umowie o udzielenie dotacji na zadanie dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze oraz  

w miejscowości Kadcza określono, że zakończenie rzeczowe realizacji zadania nastąpi odpowiednio - do 14 sierpnia 2016 r. 
i do 13 września 2017 r. (faktycznie zakończono 5 lipca 2016 r. i 5 września 2017 r.) 

31  Komisja z udziałem przedstawicieli: wykonawcy, inwestora oraz inspektora nadzoru.  
32 Umowami o dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowościach Zabrzeż i Zarzecze oraz w miejscowości Kadcza 

określono, że zakończenie finansowe realizacji zadania nastąpi do dnia odpowiednio 13 września 2016 r. i 13 października 
2017 r, czyli rozliczenie wykorzystania środków powinno nastąpić odpowiednio do dnia: 5 października 2016 r. i 4 listopada 
2017 r.  
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− zastoisk wody na powierzchni drogi oraz niedrożności przepustów, rowów 
odwadniających, wpustów deszczowych. W jednym przypadku, na drodze gminnej  
nr 291779 K „Przez Wieś”, w początkowym odcinku drogi (po lewej stronie, w rejonie 
przystanku autobusowego) skarpa brzegowa ulegała erozji, co skutkowało 
przenoszeniem materiału ziemnego (kamieni) do korytek muldowych – w trakcie 
oględzin korytka te były zanieczyszczone takim materiałem, 

Stwierdzono natomiast, że na przebudowanej drodze w miejscowości Kadcza: 

 wybudowany chodnik z kostki brukowej posiadał, na odcinku ok. 11 m (w miejscu 
istniejących zjazdów do posesji w km 0+111 i km 0+119), pochylenie poprzeczne 
wynoszące 11,9% – na szerokości 1,5 m, licząc od jego zewnętrznej krawędzi oraz 
2,4% – na szerokości 1 m (od strony jezdni). Stwierdzono także lekkie nierówności 
chodnika na długości ok. 2 m, za skrzyżowaniem z drogą nr 291816K; 

 nie wszystkie znaki drogowe ,określone w projekcie stałej organizacji ruchu dla drogi, 
były zastosowane (opis w tym zakresie zawarto w części dotyczącej nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 672-675, 275-278f,) 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że stwierdzone podczas oględzin nierówności chodnika na 
odcinku dwóch zjazdów (płaszczyzna chodnika wykonana w dwóch spadkach) zostały 
wykonane celowo, aby dostosować nawierzchnię chodnika do istniejącej niwelety spadku, 
natomiast miejscowa nierówność w kolejnym miejscu jest bardzo nieznaczna i nie stwarza 
zagrożenia dla pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 910, 911) 
 
W toku oględzin dróg w miejscowości Zarzecze stwierdzono, że:  
1) na drodze nr 291779 K skarpa po prawej stronie odcinka drogi za mostem nr G000149 

(km 1+575) została zabezpieczona taśmą ostrzegawczą na odcinku o długości ok. 8 m. 
Taśmę przywiązano do balustrady mostu, patyka wetkniętego w pobocze drogi 
i przydrożnego drzewa. Odległość od krawędzi jezdni do krawędzi skarpy wynosiła około 
0,5 m (na odcinku o długości ok. 2 m); 

2) na drodze nr 291915 K „Na Zarzecze” bariery z blachy ocynkowanej zamontowane po 
obu stronach drogi w miejscowości Zarzecze (od mostu na rzece Dunajec w kierunku 
skrzyżowania z drogami nr 291762K i nr 291779K)33 nie posiadały zakończenia w formie 
nachylonych do powierzchni korony drogi odcinków końcowych zagłębionych 
i zakotwiczonych poniżej poziomu gruntu lub innych zakończeń spełniających 
wymagania normy PN-EN 1317 – nie były wyposażone w żadne odcinki 
początkowe/końcowe34. 

(dowód: akta kontroli str. 672-675, 828, 905) . 
 

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

Odstępstwa od projektu stałej organizacji ruchu dla drogi nr 291831 K Kadcza „Stara Droga” 
w miejscowości Kadcza, gdyż: 
a) nie zastosowano znaków zaplanowanych projektem, tj.: 

 cztery znaki ostrzegawcze „A-11a Próg zwalniający” wraz z tabliczką wskazująca 
odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego „T-1”, 

 znaki informacyjne „D-40 Strefa zamieszkania” (trzy znaki) oraz znaki „D-41 Koniec 
strefy zamieszkania” (trzy znaki), 

b) zastosowano znaki nie uwzględnione w projekcie, tj.: „B-20 Stop” (jeden znak), „B-43 
Strefa ograniczonej prędkości” (trzy znaki), „B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości” (trzy 
znaki) „C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku” (dwa znaki), „D-15 Przystanek autobusowy” 
(jeden znak), „D-6 Przejście dla pieszych” (trzy znaki - planowano dwa). 

(dowód: akta kontroli str. 275-278f, 672-675) 
Starosta Nowosądecki, zatwierdzając organizacje ruchu w projekcie stałej organizacji ruchu, 
poinformował każdorazowo, że: 

                                                      
33  Bariery te nie wchodziły w zakres zadań objętych Programem 
34  Bariery te nie były zamontowane w ramach zadania współfinansowanego z Programu  
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 „Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić, co 
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia nowej organizacji ruchu, organ 
zarządzający ruchem (…) oraz Komendanta Miejskiej Policji w Nowym Sączu”; 

 W przypadku wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na drodze w rejonie 
zasięgu projektu – w okresie od zatwierdzenia do jego wprowadzenia – wymagana 
będzie korekta lub zmiana zatwierdzonej organizacji.  

Zarządca drogi, wprowadzając organizacje ruchu, nie zawiadomił organu zarządzającego 
ruchem oraz Policji, a także nie dokonał korekty lub zmiany zatwierdzonej organizacji, 
pomimo że znaki drogowe, umieszczone na drodze nr 291831 K w km 0+016.00-0+260.00 
w miejscowości Kadcza, nie były zgodne z zatwierdzonym projektem.  

(dowód: akta kontroli str. 273, 274, 278e, 278f, 282, 283, 930, 932) 
  

Wójt wyjaśnił, że niezrealizowanie ww. obowiązku (niezawiadomienie organu 
zarządzającego ruchem oraz Policji, a także niedokonanie korekty lub zmiany zatwierdzonej 
organizacji) wynikało z nadmiaru prac i obowiązków oraz zaniedbania pracownika 
zajmującego się zarządzaniem drogami gminnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 930-932)  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w zakresie realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych środkami 
Programu. Inwestor należycie przygotował się do realizacji zadania, zapewniając dobrą 
jakość wykonanych robót. Negatywnie NIK ocenia natomiast odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu stałej organizacji ruchu na jednej z dróg, przebudowanych w ramach Programu. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z ujawnionym stanem stwarzającym bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu (opis w pkt 3.11. 
niniejszego wystąpienia), kontroler – działając na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli35 - poinformował Wójta o ww. ustaleniach.  

Wójt podjął działania usuwające ww. stan, poprzez:  

 uzupełnienie kruszywem naturalnym wyrwy nad potokiem w miejscowości Zarzecze 
oraz wyprofilowanie skarpy i założenie bariery ochronnej, 

 zamontowanie zakończenia barier na dojeździe do mostu od strony miejscowości 
Zarzecze. 

(dowód: akta kontroli str. 672-675, 828, 905) 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1. rzetelne prowadzenie ewidencji drogowej, w tym m.in. dziennika objazdów drogi, 

książki drogi, książki obiektu mostowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia MI 
w sprawie ewidencji dróg, 

2. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego dróg gminnych, wymaganych 
postanowieniami ustawy Prawo budowlane, 

3. kontynuację podjętych działań w zakresie ustalenia precyzyjnych i aktualnych danych 
o długości sieci dróg gminnych, 

4. oznakowanie dróg, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
5. realizację obowiązku przekazywania do GDDKiA informacji o sieci dróg publicznych,  
6. podjęcie działań mających na celu ujęcie w ewidencji księgowej wszystkich obiektów 

budowlanych w postaci dróg gminnych, mając na uwadze rzetelne przedstawienie 
sytuacji majątkowej Gminy. 

                                                      
35  Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej ustawa o NIK 
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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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

 

Kraków, dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Antoni Radzięta 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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