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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” 1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy Zbigniew Polak, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKR/71/2018 z dnia  
5 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze (dalej: Gmina Brzeszcze)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Cecylia Ślusarczyk, Burmistrz Brzeszcz (dalej: Burmistrz)2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
 
NIK pozytywnie ocenia realizację przez Gminę zadań z udziałem środków „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w zakresie 
przebudowy i remontu dróg lokalnych. 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; 
poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii oraz zwiększenie płynności 
ruchu. 
NIK nie wnosi uwag do danych wykazywanych we wnioskach o udzielenie dofinansowania 
przedsięwzięć w ramach Programu, a także do terminowości i rzetelności wykorzystania 
otrzymanych dotacji.  
Prawidłowo dokonano wyboru do realizacji oraz realizację projektów dofinansowanych 
środkami Programu. Drogi gminne były prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej. Urząd 
Gminy rzetelnie przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
wybierając prawidłowo wykonawców realizowanych robót drogowych.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierealizowania obowiązków określonych ustawą  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych4, tj.: niesporządzenia planów rozwoju sieci 
drogowej oraz projektów planów finansowania ich budowy, przebudowy, remontu 
i utrzymania oraz nieprzeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, wymaganych 
przepisami ustawy o drogach oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5; 

                                                      
1  Zwany dalej: Program. Okres objęty kontrolą: 2015-2018 z uwzględnieniem wcześniejszych okresów, jeśli 

miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
2  Burmistrz od 30 listopada 2014 r. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm., dalej: ustawa o drogach. 
5  Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
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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 w zakresie ich budowy, 

modernizacji i utrzymania w badanym okresie wykonywali pracownicy dwóch Wydziałów 
Urzędu Gminy, tj. Wydziału Inwestycji i Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Było 
to 10 pracowników (w tym dwóch Naczelników). Pracownicy ci nie posiadali uprawnień 
budowlanych. 7 pracowników posiadało wyższe wykształcenie (w tym 4 pracownicy  
z kierunkiem budownictwo). W Wydziale Inwestycji dwóch pracowników ukończyło szkolenie 
pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.  
W Wydziale Infrastruktury i Ochrony Środowiska dwóch pracowników ukończyło szkolenia  
w zakresie m.in. zmian w ustawie o drogach publicznych od 1 stycznia 2017 r., remonty 
dróg powiatowych i gminnych, warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

W wyjaśnieniu Burmistrz Brzeszcz podała, że stan zatrudnienia w komórkach 
organizacyjnych (Wydział Inwestycji i Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska) 
odpowiadał potrzebom Gminy i zakresowi realizowanych zadań. Pracownicy tych wydziałów 
spełniali minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na 
poszczególnych stanowiskach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca  
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 6 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

1.2. Gmina zarządzała wg stanu na 31 grudnia 2017 r. publicznymi drogami lokalnymi  

o długości 63,980 km, w tym 24,090 km w klasie L i 39,890 km w klasie D. 51,020 km dróg 
posiadało nawierzchnie bitumiczne, 1,410 km z kostki, 8,750 km o nawierzchni tłuczniowej  
i 2,800 km o nawierzchni gruntowej. Gmina zarządzała 89 wyodrębnionymi drogami 
lokalnymi, w tym 44 drogami w Brzeszczu (37,074 km), 22 drogami w Jawiszowicach 
(14,839 km), 10 drogami w Przecieszynie (6,015 km), 5 drogami w Wilczkowicach  
(2,384 km), 5 drogami w Skidziniu (1,686 km), 3 drogami w Zasolu (1,787 km). 
Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. i w 2016 r. długość dróg publicznych lokalnych 
zarządzanych przez Gminę wynosiła 64,150 km.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 80-90, 97-107) 
1.3. Gmina prowadziła ewidencję dróg (Gmina nie posiadała obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów). Ewidencja była prowadzona zgodnie z art. 10 ust. 11 oraz art. 20  
pkt 9 ustawy o drogach oraz 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 tunelom7.  
Książki drogi prowadzone były oddzielnie dla każdego odcinka drogi, a dzienniki objazdu 
drogi dla każdej kategorii dróg. Każdemu odcinkowi drogi nadano numery (nr drogi oraz 
numer ewidencyjny). Wpisy do książki drogi były dokonywane przez osoby upoważnione, 
tabele dotyczące wyposażenia technicznego odcinka drogi zawierały informacje  
o wszystkich elementach inżynierii ruchu (głównie o oznakowaniu poziomym i pionowym, 
barierach i sygnalizacji) oraz o ich lokalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

1.4. Gmina nie posiadała w badanym okresie stałej organizacji ruchu dla zarządzanych 

dróg publicznych. Starosta Oświęcimski poinformował kontrolującego, że dla Gminy 
Brzeszcze nie została zatwierdzona stała organizacja ruchu dla wszystkich dróg gminnych 
publicznych, dla których zarządcą była Gmina. Starosta posiadał tylko pojedyncze 
zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu dotyczące fragmentów dróg gminnych 
położonych na terenie Gminy Brzeszcze.  

                                                      
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm. 
7  Dz. U. Nr 67, poz. 582 
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W dniu 4 września 2017 r. Gmina Brzeszcze zawarła umowę dotycząca opracowania 
projektu stałej organizacji ruchu sieci dróg gminnych publicznych (ok. 64,1 km)  
i wewnętrznych (ok. 28,6 km). Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na  
30 kwietnia 2018 r. (konieczność wprowadzenia wniosków mieszkańców). 

(dowód: akta kontroli str. 144-145, 208-209) 
W wyjaśnieniu Burmistrz Brzeszcz podała, że kompleksowe opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu zostało zlecone w 2017 r. wykonawcy z Bielska Białej. Termin wykonania 
umowy został przedłużony do 30 czerwca 2018 r. z uwagi na wnoszone poprawki  
i potrzebny czas na uzyskanie zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drogach 
publicznych – Starostę Oświęcimskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

1.5. W latach 2016-2018 (termin do końca I kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego) Gmina sporządzała i przekazywała do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie roczne informacje o sieci dróg publicznych. Za 2015 r. 
w dniu 4 marca 2016 r., za 2016 r. w dniu 30 marca 2017 r. i za 2017 r. w dniu 29 marca 
2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 
1.6. W okresie 2015-2018 do Gminy Brzeszcze wpłynęło 50 wniosków od mieszkańców  

i Policji w sprawach naprawy i remontu dróg gminnych i organizacji ruchu. Wnioski nie 
dotyczyły dróg modernizowanych w ramach Programu. W 2015 r. wpłynęło 7 wniosków,  
w 2016 r. 17, a w 2017 r. 19 wniosków. Wnioski były realizowane w miarę posiadanych 
środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 145-146) 

1.7. W związku z realizacją przedsięwzięć drogowych dofinansowanych środkami Programu 

organy Gminy nie podejmowały działań na rzecz zmiany w systemie planowania 
przestrzennego poprzez zmiany w studium wykonalności i nie przystąpiły do uchwalenia 
bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie wytyczenia 
terenów inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 218-219) 
 

W działalności Gminy w zakresie zadań zarządcy drogi związanych z zapewnieniem 
standardów lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Gmina nie posiadała planu rozwoju sieci drogowej i planu finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich 
(obowiązek taki nakładał art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach). 

(dowód: akta kontroli str. 144) 
W wyjaśnieniu Burmistrz podała, że przyczyną braku planów rozwoju sieci drogowej oraz 
planu finansowania ich przebudowy był nieuregulowany stan prawny dróg publicznych 
gminnych oraz brak wystarczających środków finansowych w stosunku do potrzeb. Brak 
było środków finansowych na realizacje zlecenia opracowania takich planów przez 
zewnętrzną firmę. Ponadto pracownik UG Brzeszcze wykonujący zadania w zakresie 
ustawy o drogach przebywał na zwolnieniu chorobowym (przez 9 miesięcy w latach 2016-
2017).  

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

2. W badanym okresie Gmina nie przeprowadzała kontroli stanu dróg (rocznych i 5-cio 

letnich), ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (obowiązek taki wynikał z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach). 

 (dowód: akta kontroli str. 144) 

W wyjaśnieniu Burmistrz podała, że okresowe kontrole stanu dróg gminnych nie zostały 
wykonane ze względu na brak zatrudnienia osoby z uprawnieniami branży drogowej oraz 
wysokie koszty związane ze zleceniem firmie zewnętrznej. Gmina planuje w 2018 r. 
wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych.  

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Gminy jako Zarządcy drogi 
związaną z zapewnieniem standardów lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, gdyż nie zostały zrealizowane obowiązki określone ustawą o drogach 
publicznych. Gmina nie prowadziła okresowych przeglądów stanu technicznego dróg oraz 
nie opracowała planu rozwoju sieci drogowej i planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych. 

 

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

2.1. W latach 2016-2017 Gmina zrealizowała trzy zadania inwestycyjne związane  

z budową, przebudową lub remontem dróg gminnych ogółem na kwotę 5 494 245 zł, w tym 
2 206 731 zł z budżetu państwa, 2 639 157 zł środki własne Gminy i 220 673 zł 
dofinansowanie ze Starostwa Oświęcimskiego. Przebudowano 2,575 km dróg lokalnych.  
Były to następujące zadania: 
- Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Lipowej (inwestycja dofinansowana z Programu) na 
kwotę 3 334 488 zł, w tym 1 453 952 zł z budżetu państwa, 1 735 141 zł własne środki 
Gminy oraz 145 395 zł dofinansowanie Starostwa (2016 r.) o długości 1,059 km, 
- Przebudowa ul. Wspólnej w Brzeszczach na kwotę 199 338 zł środki własne Gminy  
w 2016 r. o długości 0,167 km, 
- Przebudowa ul. Kusocińskiego i ul. Piaski w Jawiszowicach (inwestycja dofinansowana  
z Programu) na kwotę 1 960 420 zł, w tym 752 779 zł z budżetu państwa, 704 678 zł własne 
środki Gminy oraz 75 278 zł dofinansowanie Starostwa (2016 r.) o długości 1 349 km. 

(dowód: akta kontroli str. 206-207) 

2.2. Wyboru odcinków dróg do budowy, przebudowy lub remontu drogi ze środków 

Programu Gmina nie dokonywała na podstawie aktualnego planu rozwoju sieci drogowej 
oraz wyników przeglądów stanu technicznego dróg (brak takiego planu i brak przeglądów).  
W wyjaśnieniu Burmistrz podała, że przy planowaniu realizacji zadań inwestycyjnych na 
drogach lokalnych Gmina brała pod uwagę ich stan techniczny oraz możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych na ich realizację. Realizowane przez Gminę drogi w ramach 
Programu zostały wskazane do dofinansowania ponieważ były w bardzo złym stanie 
technicznym i optymalnie wpisywały się w kryteria oceny ustalone w regulaminie i mogły 
uzyskać maksymalna ilość punktów w celu uzyskania dofinansowania środkami Programu. 
Drogi te obsługiwały ruch pieszy i kołowy do obiektów oświatowych i użyteczności 
publicznej, dlatego poprawa bezpieczeństwa ruchu na tych drogach była zadaniem 
priorytetowym. 

(dowód: akta kontroli str.218-219 ) 

2.3. W informacji z 14 maja 2018 r. Komisariat Policji w Brzeszczach podał, że w latach 

2011 – 2016 (w okresie przed modernizacją dróg wg Programu) na ul. Kusocińskiego  
w Jawiszowicach odnotowano 6 zdarzeń (5 kolizji) w których ranna została jedna osoba.  
Na ul. Piaski w Jawiszowicach odnotowano dwa zdarzenia (kolizje bez rannych i zabitych).  
W latach 2011 – 2015 na ul. Piastowskiej odnotowano 18 zdarzeń (15 kolizji) w których trzy 
osoby zostały ranne. Na ul. Lipowej nie odnotowano żadnych zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 147-154) 

2.4. Badaniem objęto dwa wnioski (wszystkie zadania) o dofinansowanie w ramach 

Programu, tj:  
 wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowska  

nr 510496K w km0+384,80 – km1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497K w km0+000 – 
km0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz 
infrastruktury technicznej”, (zwanego dalej: zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa), 

 wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego 
w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski  
w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00” (zwanego dalej: zadanie  
ul. Kusocińskiego i ul. Piaski).  

Ocena cząstkowa 



 

6 

Dane i informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie wybranych przedsięwzięć 
znajdowały potwierdzenie w dokumentach źródłowych UG Brzeszcze, w szczególności 
zapewnienia finansowego wkładu własnego Gminy, parametrów inwestycji drogowej 
planowanej do realizacji (ilość, długość i szerokość pasów ruchu, usytuowanie i szerokość 
chodników i miejsc ruchu rowerowego oraz poboczy), posiadanych zezwoleń (pozwolenie 
na budowę).  

(dowód: akta kontroli str. 10-36, 70-77) 

Gmina sporządziła oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane dotyczące zadania ul. Kusocińskiego i ul. Piaski w Jawiszowicach  
i ul. Piastowska i ul. Lipowa w Brzeszczach. Oświadczenia te dotyczyły całego zakresu 
zadania i obejmowały działki stanowiące własność Gminy oraz działki prywatne na których 
Gmina wykonywała funkcję zarządcy drogi publicznej w granicach istniejącego pasa 
drogowego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną8. 

(dowód: akta kontroli str. 316-330) 
 

2.5. W wyniku realizacji wybranych projektów dofinansowanych środkami Programu 

osiągnięto następujące efekty rzeczowe: 
Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa 
Zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku uzyskano następujące parametry:  
Ul. Piastowska – szerokość jezdni 6,5 – 7,2 m, szerokość pasa ruchu 3,25 – 3,6 m, 
szerokość chodnika wraz ze ścieżką rowerową do 3,5 m, szerokość zatoki autobusowej – 
3,0 m.  
Ul. Lipowa – szerokość jezdni 6,0 m, szerokość pasa ruchu 3,0 m, szerokość chodnika do 
3,5 m.  
Podniesiono bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego – zakładany spadek 
wartości wskaźnika „Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych” o ok. 49%.  
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski  
Zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku uzyskano następujące parametry:  
Ul. Kusocińskiego – szerokość drogi do 5,0 m, ul. Piaski do 4,5 m. Poprawiono geometrię 
wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi, wymieniono konstrukcje podbudowy  
i nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonano zabudowę krawężników najazdowych, 
odwodnienie, progi zwalniające, zmieniono docelową organizację ruchu.  
Podniesiono bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego – zakładany spadek 
wartości wskaźnika „Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych” o ok. 49%.  

(dowód: akta kontroli str. 18-19, 26-27,31-32) 

2.6. W badanym okresie organy zewnętrzne (m.in. Wojewoda, RIO, nadzór budowlany) nie 

przeprowadziły kontroli realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków 
Programu. 

(dowód: akta kontroli str. 218-219) 

2.7. Przebudowane drogi w ramach Programu zostały wprowadzone do ewidencji środków 

trwałych zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)9. 
Drogi zostały ujęte w klasyfikacji pn. Środki trwałe umarzane w czasie w grupie 2 Obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej, podgrupie 22 Infrastruktura transportu, rodzaju 220 Autostrady, 
drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe.  
Grunty były ewidencjonowane osobno w księgach rachunkowych w grupie 0, podgrupie 
036. Wyceny dróg dokonano na podstawie dowodów OT. Ul. Piastowska o wartości netto 
2 154 767,61 zł, ul. Lipowa o wartości netto 308 875,00 zł, ul. Kusocińskiego o wartości 
netto 811 007,36 zł, ul. Piaski o wartości netto 413 014,31 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 183-190, 331) 
 

                                                      
8 Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm. 
9 Dz. U. 2016 r. poz. 1864. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zbadanym zakresie,  
w szczególności w pełni uzasadniony wybór zadań do realizacji w ramach Programu, 
osiągniecie zakładanych efektów rzeczowych inwestycji oraz rzetelnie przedstawienie 
sytuacji majątkowej Gminy poprzez ujęcie dróg gminnych w ewidencji księgowej. 
 

3. Realizacja wybranych inwestycji drogowych 
dofinansowanych środkami Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

3.1. Gmina jako zarządca dróg posiadała następujące dokumenty umożliwiające 

rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie, wskazanym we wniosku o dofinansowanie:  
Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa.  
Gmina posiadała decyzję Starosty Oświęcimskiego o pozwoleniu na budowę  
z 17 października 2014 r. oraz jej zmianę z 2 czerwca 2015 r., Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót z września 2014 r. W dniu 12 listopada 2014 r. Gmina dokonała 
odbioru dokumentacji projektowej od projektanta, a w dniu 6 kwietnia 2016 r. przekazała 
komplet projektów i Specyfikację wykonawcy i inspektorowi nadzoru.  
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski. 
Gmina posiadała w zakresie przebudowy drogi zgłoszenie robót z 2 sierpnia 2016 r.,  
a w zakresie kanalizacji deszczowej pozwolenie na budowę z 26 sierpnia 2016 r. 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wykonała w lipcu 2016 r. W dniu  
12 września 2016 r. Gmina dokonała odbioru dokumentacji projektowej od projektanta,  
a w dniu 5 maja 2017 r. przekazała komplet projektów i Specyfikację wykonawcy  
i inspektorowi nadzoru.  

(dowód: akta kontroli str. 312-314) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierały wymagania 
dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości, 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne, opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych, opis sposobu odbioru robót budowlanych. Specyfikacje 
techniczne zawierały także wymagania dotyczące materiałów wbudowywanych, warunków 
badania tych materiałów oraz warunków atmosferycznych przy wykonywaniu robót 
drogowych, a także warunki dotyczące kontroli jakości robót. 

(dowód: akta kontroli str. 220-260) 

3.2. Realizację zadań powierzono do realizacji wykonawcom zgodnie z procedurami 

udzielania zamówień publicznych. 
Gmina zastosowała właściwe tryby postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony). 
Przetargi były właściwie przygotowane i prawidłowy był ich przebieg. Zachowane zostały 
zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
Ustalenia wartości zamówienia dokonano z zachowaniem reguł określonych w art. 32-33  
i art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp)10. 

Podstawą tej wartości był opracowany kosztorys inwestorski. Ustalenia tej wartości 
dokonano do 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. 

                                                      
10  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Zapisy umów były zgodne z warunkami wynikającymi z ofert złożonych przez wykonawców. 
Gmina wyegzekwowała od wykonawców wniesienie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania robót. 

(dowód: akta kontroli str. 170-182) 

W zakresie realizacji Zadania ul. Kusocińskiego i ul. Piaski wybrany po przeprowadzeniu 
przetargu nieograniczonego wykonawca w dniu 21 marca 2017 r. zgłosił brak możliwości 
podpisania umowy z powodów techniczno-organizacyjnych. Drugi z kolei oferent w dniu  
21 marca 2018 r. nie wyraził zgody na podpisanie umowy. Umowę podpisała trzecia Firma.  

(dowód: akta kontroli str. 333-337) 

3.3. Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa w Brzeszczach 
Na realizację zadania Gmina zawarła z wykonawcą w dniu 24 marca 2016 r. umowę po 
przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Integralną częścią umowy były Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy, 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, pozostała dokumentacja techniczna (załączniki do SIWZ).  
Rozpoczęcie budowy przewidziano w dniu przekazania placu budowy.  
Zakończenie 17 października 2016 r. (za datę wykonania przedmiotu umowy przyjęto datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego).  
Ustalono ryczałtową formę wynagrodzenia w wysokości 2 453 888,06 zł (netto), 
3 018 282,32 zł (brutto).  
W dniu 14 października 2016 r. strony umowy zawarły aneks nr 1 w którym ustalono nowy 
termin zakończenia robót na 14 listopada 2016 r. (m.in. z uwagi na przedłużające się 
prowadzone równolegle roboty przez firmy trzecie, wystąpienie kolizji wysokościowej 
kanalizacji deszczowej i konieczności awaryjnej wymiany kolektora kanalizacji deszczowej). 
W dniu 26 października 2016 r. strony umowy zawarły aneks nr 2 w którym zwiększono 
zakres rzeczowy umowy i wynagrodzenie wykonawcy o 40 771,56 zł (netto), 50 149,02 zł 
(brutto).  
Zadanie ul Kusocińskiego i ul. Piaski w Jawiszowicach 
W dniu 7 kwietnia 2017 r. Gmina zawarła z wykonawcą umowę na realizację zadania. 
Integralną częścią umowy były SIWZ, oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy, dokumentacja 
projektowa, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, pozostała dokumentacja techniczna (załączniki do SIWZ).  
Rozpoczęcie budowy przewidziano w dniu przekazania placu budowy.  
Zakończenie 10 września 2017 r. (za datę wykonania przedmiotu umowy przyjęto datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego).  
Ustalono ryczałtową formę wynagrodzenia w wysokości 1 233 131,41 zł (netto), 
1 516 751,63 zł (brutto). 
W dniu 29 sierpnia 2017 r. strony umowy zawarły aneks nr 1 zmieniający termin 
zakończenia robót na 20 października 2017 r. ( z uwagi na zmianę technologii wykonywania 
wymiany sieci wodociągowej i kolizję z harmonogramem wykonawcy). 
Gmina przekazała wykonawcom dokumentację projektową i plac budowy w terminach 
określonych w umowach. Umowy z wykonawcami określały obowiązki zamawiającego,  
w tym: terminowe przekazanie dokumentacji projektowej, przekazanie placu budowy, 
przekazanie dziennika budowy, zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Faktyczne daty 
przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej zostały wykazane w dziennikach 
budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 37-69) 

3.4. Dla realizowanych inwestycji ustanowiono inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa. 
Gmina w dniu 24 marca 2016 r. zawarła umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. 
Zgodnie z umową o wykonawstwo robót budowlanych Gmina nie wymagała sporządzenia 
przez kierownika budowy Programu Zapewnienia Jakości (dalej; PZJ). W listopadzie 2016 r. 
dokonano badania nierówności podłużnej nawierzchni asfaltowej i pomiarów planografem. 
Ustalono pięć nierówności w ramach dopuszczalnej normy.  
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski. 
W dniu 3 marca 2017 r. Gmina zawarła umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego.  
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PZJ został opracowany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
W PZJ wykonawca określił m.in. zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 
harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności dotyczyło to 
organizacji i terminów wykonania robót, sposobu i formy gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych. Dokonano pomiarów nawierzchni, w tym badania wytrzymałości stabilizacji 
cementem na ściskanie, nośności płytą statyczną, oznaczenia wskaźnika zagęszczenia 
warstwy nawierzchni, właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. Nie stwierdzono 
odstępstw od norm. 
Odbioru i potwierdzenia prawidłowości wykonania robót zanikających w przypadku realizacji 
obu zadań dokonywał w imieniu Gminy (zgodnie z zawartymi umowami) inspektor nadzoru 
wpisem w dziennikach budowy. Dzienniki budowy w badanych zadaniach były 
zarejestrowane przez Starostwo Oświęcimskie. 
Przestrzegano wymogów, określonych w dokumentacji przetargowej, w zakresie warunków 
pogodowych przy realizacji robót drogowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 286-303, 312-314) 

3.5. Przy realizacji Zadania ul. Piastowska i ul. Lipowa Gmina zleciła wykonawcy 

następujące zamówienia uzupełniające: awaryjna wymiana kolektora deszczowego  
w rejonie skrzyżowania ulic Piastowskiej, Sobieskiego i Przedwieśnika w Brzeszczach 
(kwota brutto 61 500 zł), awaryjna wymiana kolizji wysokościowej realizowanej kanalizacji 
deszczowej z rurociągiem wód przemysłowych, awaryjna wymiana kolektorów w rejonie 
skrzyżowania ul. Piastowskiej i Sobieskiego w Brzeszczach (kwota brutto 146 365,28 zł), 
roboty dodatkowe nie objęte projektem, konieczne do wykonania , które warunkują właściwe 
zakończenie zamówienia podstawowego, szczegółowo opisane w protokole konieczności  
z 19 października 2016r. (kwota brutto 51 000 zł).  
Roboty uzupełniające zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
sporządzono kosztorys dodatkowego zakresu robót, zamówienia uzupełniające udzielono 
zgodnie z trybem określonym w upzp. Zamówienia uzupełniającego udzielono w trybie  
z wolnej ręki i spełniono m.in. wymagania: wykonawcą był dotychczasowy wykonawca robót 
budowlanych, zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego, zamówienie uzupełniające miało wartość nie większą niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego, zamówienie uzupełniające polegało na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień, zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego oraz było zgodne z przedmiotem tego zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 314) 

3.6. Odbiory końcowe robót dokonano w terminach umownych. W ramach odbiorów 

dokonano obmiaru powykonawczego wykonanych prac, a zamawiający wyegzekwował od 
wykonawców dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru robót.  
Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa odebrano protokołem odbioru końcowego z 28 listopada 
2016 r.  
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski odebrano protokołem z 26 października 2017 r. 
Odbiorów dokonano m.in. na podstawie dzienników budowy i ksiąg obmiaru, wyników 
badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych materiałów. Gmina wyegzekwowała od 
wykonawców całość dokumentacji określonej w specyfikacjach technicznych i umowie.  
Wynagrodzenie z wykonawcami ustalono w formie ryczałtowej. W kosztorysach, które były 
integralną częścią umów, wskazano ilość materiałów, nakład pracy potrzebny do wykonania 
umowy oraz stawki jednostkowe. Po zakończeniu prac sporządzono kosztorysy 
powykonawcze, w których ujęto wykonane prace i na ich podstawie nastąpiło rozliczenie 
wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 261-264, 312-314) 

3.7. W umowach wyznaczono termin usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym. 

Nie stwierdzono wad przy odbiorach końcowych.  

(dowód: akta kontroli str. 37-50, 56-66,261-264) 

3.8. Terminy realizacji Zadania ul. Kusocińskiego i ul. Piaski były zgodne z warunkami 

umowy zawartej z wykonawcą. Zadanie zrealizowano w terminie określonym w umowie  
o udzieleniu dotacji zawartej z wojewodą. Faktyczny termin zakończenia inwestycji,  
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tj. 10 listopada 2017 r. został utrwalony w dzienniku budowy (inwestycje zakończono 23 dni 
przed terminem umownym). Termin realizacji zadania przypadał na rok, na który została 
udzielona dotacja. 

(dowód: akta kontroli str. 18-24, 37-50) 
Wykonawca Zadania ul. Piastowska i ul. Lipowa zobowiązany był zakończyć roboty 
budowlane do 14 listopada 2016 r.  
Odbiór robót został dokonany dopiero 28 listopada 2016 r. Gmina Brzeszcze naliczyła kary 
umowne za okres 14 dni opóźnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 56-66, 25-30) 

3.9. Zakres zrealizowanego Zadania ul. Kusocińskiego i ul. Piaski był zgodny  

z dokumentacją projektową.  
W trakcie realizacji Zadania ul. Piastowska i ul. Lipowa dokonano zmiany 
zagospodarowania zieleńca przy ścieżce rowerowej. Zamiast nasadzenia 130 szt. nowych 
drzew, zostały dobrane nowe niskie rośliny o małych systemach korzeniowych. Zwiększono 
podbudowę na odcinku koło OSP Brzeszcze (obecność dużych otoczaków i elementów 
betonowych. Przestawiono dwa słupy telekomunikacyjne (kolizja ze ścieżką rowerową). 

(dowód: akta kontroli str. 25-36) 
3.10. Wykonawcy udzielili zamawiającemu w umowach gwarancji i rękojmi na cały zakres 

przedmiotowy umowy.  
(dowód: akta kontroli str. 46,49,63-64) 

Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa. 
Przegląd drogi odbył się w dniu 16 marca 2017 r. W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyła się 
wizja w terenie dotycząca potwierdzenia usunięcia zgłoszonych przez Gminę Brzeszcze 
usterek. Usterki w tym dniu nie zostały usunięte w zakresie opisanym w notatce. W dniu  
26 kwietnia 2017 r. zostało skierowane pismo do Wykonawcy w sprawie usunięcia 
przedmiotowych usterek w terminie do 31 maja 2017 r. W dniu 19 maja 2017 r. odbył się 
końcowy odbiór usuniętych usterek, w tym naprawy warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. 
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski 
Ze względu na brak zgłoszeń dotyczących wadliwie wykonanych robót, jak również brak 
stwierdzenia wad w trakcie oględzin przebudowywanych dróg, przegląd gwarancyjny 
zostanie wykonany w terminie do 15 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 314-315) 

3.11. Zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa 
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
W dniu 14 listopada 2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość odbioru 
całego zadania. Gmina w dniu 3 stycznia 2017 r. zgłosiła do Państwowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu (dalej: PINB) zawiadomienie o zakończeniu robót. 
Zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski 
W zakresie przebudowy drogi zadanie było realizowane na podstawie zgłoszenia robót. 
Starostwo Oświęcimskie przyjęło to zgłoszenie bez sprzeciwu. Na Gminę nie został 
nałożony obowiązek zgłoszenia zakończenia robót do PINB. W zakresie kanalizacji 
deszczowej zadanie było realizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę. Gmina 
przekazała do PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 312) 

3.12. Otrzymana pomoc finansowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
Rozliczenie dotacji na zadanie ul. Piastowska i ul. Lipowa zostało przekazane Wojewodzie 
Małopolskiemu (dalej: Wojewoda) w dniu 18 stycznia 2017 r. Wojewoda w dniu 19 stycznia 
wniósł do rozliczenia uwagi. Gmina dokonała korekty sprawozdania i w dniu 24 stycznia 
2017 r. przekazała Wojewodzie poprawione sprawozdanie.  
Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z umowy dotacji (do 31 stycznia 2017 r.). 
Rozliczenie dokonano na podstawie zawiadomienia o zakończenia budowy obiektu, 
kserokopii przelewów dotyczących przekazania środków dla wykonawcy zadania oraz przez 
partnera zadania. 
Okres realizacji zadania wg umowy od 1 stycznia do 28 grudnia 2016 r. Faktyczny okres 
realizacji od 1 stycznia do 20 grudnia 2016 r. 
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Wartość kwalifikowalna zadania wynikającą z umowy z Wojewodą wynosiła ogółem 
2 975 646,26 zł (z czego dotacja: 1 487 823,00 zł, środki własne Gminy 1 339 041,26 zł 
oraz środki z Powiatu Oświęcimskiego 148 782,00 zł). Po zakończeniu realizacji wartość 
zadania wynosiła ogółem 2 907 905,25 zł ( z czego dotacja 1 453 952,00 zł, środki własne 
Gminy 1 308 558,25 zł oraz środki z Powiatu Oświęcimskiego 145 395,00 zł). Różnica  
w kosztach realizacji zadania (ogółem 67 741,01 zł, w tym dotacja 33 871,00 zł) wynikała  
z naliczenia wykonawcy kar umownych. Wykonawca zgodnie z umową z Gminą 
zobowiązany był zakończyć roboty budowlane do 14 listopada 2016 r. Ostateczny odbiór 
robót został  
dokonany w dniu 28 listopada 2016 r. Gmina naliczyła kary umowne za okres 14 dni 
opóźnienia. Obniżono proporcjonalnie wysokość środków z dotacji i środków własnych. 
Rozliczenie dotacji na zadanie ul. Kusocińskiego i ul. Piaski zostało przekazane 
Wojewodzie w dniu 14 grudnia 2017 r. Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym  
z umowy dotacji (do 31 stycznia 2017 r.). Rozliczenie dokonano na podstawie 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, kserokopii przelewów dotyczących 
przekazania środków przez partnera zadania. 
Okres realizacji zadania wg umowy od 1 styczeń do 28 grudzień 2017 r.  
Finansowo zadanie zakończono 23 dni wcześniej (przed umownym planowanym terminem 
zakończenia), tj. 10 listopada 2017 r.  
Wartość kwalifikowalna zadania wynikająca z umowy z Wojewodą i po realizacji zadania 
wynosiła ogółem 1 505 558,63 zł (z czego dotacja 752 779,00 zł, środki własne Gminy 
667 501,67 zł oraz środki z Powiatu Oświęcimskiego 75 277,96,96 zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 18-36) 
3.13. Przeprowadzone oględziny dróg wybudowanych ze środków Programu wykazały 

m.in., że stan nawierzchni był bez uwag, nie występowały wysadziny, wyboje, ubytki  
i spękania, spękania siatkowe, obłamania krawędzi, koleiny.  
Stan chodnika i poboczy był bez zastrzeżeń, tj. nie wystąpiły uszkodzenia, ubytki, zaniżenia, 
zawyżenia, odkształcenia.  
Stan odwodnienia był prawidłowy, tj. nie wystąpiły zastoiska wody na powierzchni drogi, 
przepusty, rowy odwadniające, wpusty deszczowe, studzienki oraz rowy przydrożne były 
drożne.  
Przebudowane odcinki zostały wyposażone w oznakowanie (poziome i pionowe) oraz 
urządzenia bezpieczeństwa (m. in. przejścia dla pieszych, elementy odblaskowe). Znaki 
drogowe pionowe były należycie utrzymywane (czyste), niezniszczone i nie są osłonięte 
roślinnością lub innymi przeszkodami. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 129-132, 141-143,157-169, 210-217, ) 
  

W działalności Gminy w zakresie realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych środkami 
Programu nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zakresie realizacji 
inwestycji drogowych dofinansowanych środkami Programu. Inwestor należycie przygotował 
się do realizacji zadania, zapewniając dobrą jakość wykonanych robót.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli11, wnosi o: 

1. Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej i planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

2. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego dróg gminnych (roczne i 5-cio letnie)  
i uzupełnienie w tym zakresie ewidencji dróg gminnych . 

 

                                                      
11  Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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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 14 czerwca 2018 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Zbigniew Polak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


