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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Zielonkach1, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki 

 

Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki, od 19 listopada 1998 r. 

 

 Inwentaryzacja roślin barszczy kaukaskich na wybranych w ramach projektu 1.
obszarach 

 Realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”2 2.

 Działania podejmowane w celu monitoringu i utrzymania trwałości projektu 3.
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 

 Działania edukacyjne i organizacyjne związane ze zwalczaniem barszczu 4.
Sosnowskiego 

 

Lata 2014-20193 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Krakowie 

 

 

 Wojciech Dudek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LKR/56/2019 z 25 marca 2019 r.  

 Dariusz Jankowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKR/57/2019 z 25 marca 2019 r. 

(akta kontroli str.1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: Gmina lub Urząd. 
2 Dalej: Projekt. 
3 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. 26.06.2019 r. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Wójta Gminy Zielonki 
w zakresie realizacji projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. 

 

Pozytywną ocenę ogólną uzasadniają podejmowane przez Gminę działania 
w zakresie realizacji projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” jak 
i działania prowadzone już po jego zakończeniu, które miały na celu utrzymanie 
rezultatów uzyskanych w ramach Projektu. 

W ocenie NIK Gmina w sposób rzetelny wywiązywała się z obowiązków związanych 
z realizacją projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”, w tym utrzymania 
trwałości po zakończeniu projektu, a także rzetelnie informowała mieszkańców 
o zagrożeniach związanych z występowaniem barszczy. 

NIK zwraca uwagę, że pomimo podejmowanych przez Gminę oraz Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie6 działań, na jej terenie wciąż powstają 
nowe stanowiska barszczu Sosnowskiego, co wymaga kontynuacji prowadzonych 
dotychczas działań w celu identyfikacji i eliminacji powstających stanowisk. 
NIK pozytywnie ocenia więc działania podejmowane przez Gminę już po 
zakończeniu Projektu, w tym udział w realizowanym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie7 zadaniu Likwidacja 
barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Inwentaryzacja roślin barszczy kaukaskich oraz 
realizacja projektu „Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego” 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Gminy Zielonki9 zadania związane 
z opracowywaniem i wdrażaniem programów ochrony terenów rolnych, realizacji 
zadań związanych ze szkodnikami i chwastami realizował Referat Geodezji, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. W zakresie jego działań nie wskazano wprost 
zadań związanych ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, ale już w zakresie 
czynności jednego z pracowników tego referatu wskazano prowadzenie spraw 
dotyczących likwidacji barszczu Sosnowskiego. 

(akta kontroli str. 24,159-162) 

Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami10 wskazała, że 
Gmina podejmowała działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
barszczu Sosnowskiego od 2008 r. Pierwotnie działania te były podejmowane na 
gruntach komunalnych. Wskazała również, że zabiegi te polegały na chemicznym 
opryskaniu roślin w zalecanej przez producenta dawce preparatów do niszczenia 
chwastów wieloletnich, trudnych do zwalczania oraz wycinaniu całych roślin. 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą przy Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, dalej: UR. 
7 Dalej: WFOŚiGW 

8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

9 Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 44/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Zielonki 
10 Dalej: Kierownik. 
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Dodała, że rośliny, u których rozwinął się kwiatostan po skoszeniu, były zbierane do 
szczelnych worków, a następnie utylizowane. 

(akta kontroli str. 158-160) 

Gmina lokalizowała stanowiska barszczu na podstawie wizji lokalnych oraz zgłoszeń 
ze strony sołtysów i osób prywatnych. W ramach Projektu Gmina wskazywała 
siedliska barszczy do inwentaryzacji, którą wykonywał UR. Inwentaryzacją objęto 
zarówno tereny gminne, jak i prywatne. W jej efekcie sporządzono karty ze 
zlokalizowanymi stanowiskami barszczu, które nanoszono na mapę z zaznaczonymi 
numerami działek oraz obszarem występowania barszczu. Karty zawierały 
współrzędne geograficzne stanowisk, powierzchnię zajętą przez barszcz oraz jego 
orientacyjną liczebność. 

(akta kontroli str. 158-159,168-298) 

Jeszcze przed przystąpieniem do Projektu Gmina informowała mieszkańców 
o zagrożeniach związanych z barszczem Sosnowskiego za pośrednictwem m.in. 
strony internetowej, wywieszanych plakatów, komunikatów zamieszczanych na 
tablicy ogłoszeń Urzędu, ukazujących się artykułów w bezpłatnej gazetce lokalnej 
oraz ustnie podczas zebrań wiejskich. 

(akta kontroli str. 310-312,322-338) 

Gmina zawarła umowę z realizującym projekt UR, która zakładała zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego na obszarze 7 ha na terenie Gminy bez terenów będących 
w posiadaniu UR, na których zlokalizowano stanowiska barszczu. Gmina 
zobowiązała się do uiszczenia na rzecz UR 15% kosztów niszczenia barszczu na 
tym obszarze. Działaniami w ramach projektu objęto cały obszar, na którym 
zidentyfikowano występowanie barszczu na terenie Gminy11. W przypadku jego 
zlokalizowania na terenach prywatnych, Gmina występowała o zgodę do właścicieli 
nieruchomości na możliwość podejmowania działań również na tych terenach. 
Kierownik wskazała, że Gmina uzyskała takie zgody (pisemne i ustne), wobec czego 
możliwe było podjęcie działań na wszystkich zinwentaryzowanych działkach.  

(akta kontroli str. 39-46,47-78) 

Projekt realizowany był przez UR i wybranego przez niego wykonawcę robót. 
Przedstawiciele Gminy, która współfinansowała wykonanie Projektu, uczestniczyli 
w odbiorach każdego etapu prac wykonywanych w ramach Projektu. Kierownik 
wskazała, że nie utylizowano pozostałości roślin, ponieważ nie było to przewidziane 
w ramach Projektu. 

(akta kontroli str. 83,308-309) 

W trakcie kontroli prowadzonych wspólnie przez pracowników Gminy i UR 
w obecności wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji prac, 
natomiast czterokrotnie zwracano uwagę, że wykonawca powinien dołożyć większej 
staranności w zakresie podejmowanych działań. 

(akta kontroli str. 47-70) 

Realizacja Projektu spowodowała redukcję populacji barszczu Sosnowskiego na 
terenie Gminy o około 80%. W latach 2014 – 2016, stosowanie do zapisów umowy, 
Gmina przekazała na konto UR łącznie 22 500 zł. 

(akta kontroli str. 39-46,67-70) 

Wyniki inwentaryzacji dokonywanej przez Gminę wskazywały, że na jej terenie 
powstawały wciąż nowe stanowiska barszczy. Wójt wskazał, że mogło to być 
spowodowane poprzez m.in. wysyp nasion z kwiatostanu w pobliżu miejsca ich 
                                                      
11 UR objął działaniami także swoje tereny na obszarze Gminy, które nie były objęte umową zawartą pomiędzy Gminą a UR. 
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występowania, przewożenie ziemi z nasionami barszczy pod inwestycje budowlane, 
przenoszenie nasion przez zwierzęta, sprzęt rolniczy, czy też przez cieki wodne. 

(akta kontroli str. 166-298) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań Gminy w zakresie 
inwentaryzacji barszczów kaukaskich i realizacji projektu „Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego” 

 

2. Działania podejmowane w celu monitoringu 
i utrzymania trwałości projektu „Środowisko bez 
barszczu Sosnowskiego” oraz działania edukacyjne 
i organizacyjne związane ze zwalczaniem barszczu 
Sosnowskiego 

Projekt przewidywał konieczność utrzymania jego trwałości, jednak w umowie 
zawartej pomiędzy UR a Gminą nie zamieszczono zapisów zobowiązujących Gminę 
do jej utrzymania. Gmina otrzymała jednak pismo od kierownika Projektu, w którym 
wskazano na konieczność zachowania trwałości projektu do 11 grudnia 2020 r. 
Kontrole przeprowadzane przez UR w latach 2016-2018, tj. w okresie trwałości 
Projektu, potwierdziły, że osiągnięta w ramach Projektu redukcja populacji barszczu 
na poziomie 80% została utrzymana. W treści umowy zawartej pomiędzy Gminą 
a UR nie sprecyzowano obowiązków Gminy w okresie trwałości Projektu. Kierownik 
Projektu ze strony UR skierował jednak do Gminy pismo, które wskazywało, jakie 
zabiegi Gminna winna wykonywać w tym okresie. Wytyczne przewidywały coroczne 
dwukrotne koszenie mulczerem oraz co najmniej jeden zabieg chemiczny w ciągu 
roku. Ponadto Kierownik wskazała, że Gmina kontynuując niszczenie roślin 
barszczu po zakończeniu Projektu używa tych samych środków chemicznych 
i w takiej samej proporcji, jakie były stosowane w ramach jego realizacji przez UR. 
Dodała, że zaobserwowano lepszą skuteczność podejmowanych działań niszczenia 
barszczy w taki sposób w stosunku do wcześniejszych działań podejmowanych 
przez Gminę. 

(akta kontroli str. 83-91,158-160) 

Gmina po zakończeniu Projektu corocznie występowała do WFOŚiGW o przyznanie 
dotacji na zwalczanie barszczu w ramach realizacji zadania Likwidacja barszczu 
Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego, która każdorazowo była 
przyznawana. Uchwały Zarządu WFOŚiGW przewidywały dofinansowanie 
w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę, jednak 
z uwagi na ograniczoną pulę środków była ona ograniczana przez WFOŚiGW 
i wyniosła 54,76% (18 628 zł) w 2016 r., 41,89% (14 605,37 zł) oraz 42,92% 
w 2018 r. (14 962,41 zł). Gmina wykorzystywała te środki do zachowania trwałości 
efektów osiągniętych w ramach Projektu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
w 2016 roku 34 015,02 zł, a w 2017 i 2018 w każdym z nich 34 862,40 zł. 

(akta kontroli str. 104-157, 299-301) 

Po zakończeniu Projektu Gmina kontynuowała działania niszczenia barszczu, które 
podejmowała jeszcze przed rozpoczęciem Projektu, ale zmodyfikowała metodę jego 
niszczenia. Kierownik wskazała, że stosowane w Projekcie środki chemiczne 
wykazywały większą skuteczność w zwalczaniu barszczu niż te, które były 
stosowane wcześniej przez Gminę. Wójt dodał, że każda informacja o możliwym 
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występowaniu stanowisk barszczy jest weryfikowana poprzez wizję w terenie. 
Wskazał on, że Rada Gminy Zielonki corocznie od kilku lat zabezpieczała środki 
finansowe z przeznaczeniem na zwalczanie roślin barszczu Sosnowskiego na 
gruntach komunalnych, jak i prywatnych. 

(akta kontroli str. 92-103,158-160,166-167) 

Zawierane w okresie trwałości Projektu przez Gminę umowy z wykonawcą 
przewidywały konieczność utylizacji roślin barszczy usuniętych mechanicznie 
z terenów położonych w odległości nie większej niż 2 m od brzegów cieków 
wodnych. Kierownik wskazała, że UR nie przekazał Gminie żadnych wytycznych 
dotyczących sposobu utylizacji roślin barszczu Sosnowskiego. Dodała, że działania 
podejmowane po zakończeniu Projektu na terenie Gminy nie dopuszczały do 
rozwinięcia się kwiatostanów, a gdy już taka sytuacja wystąpiła to rośliny były 
utylizowane przez wykonawcę. Wskazała, że zbieranie wszystkich pozostałości 
roślin, nawet gdy kwiatostany nie były rozwinięte, byłoby bardzo kosztowne i w jej 
ocenie nie byłoby to działanie racjonalne. W przypadku, gdy nowe stanowiska 
barszczy były odkrywane już po wysianiu nasion, w jej opinii, było już za późno na 
utylizację pozostałości roślin. Kierownik wskazała też, iż w przypadku zastosowania 
chemicznych oprysków przed pojawieniem się kwiatostanu utylizacja nie była 
konieczna. 

(akta kontroli, str. 308-309) 

Wójt wskazał, że Gmina od kilku lat współpracuje w zakresie zwalczania barszczy 
z UR oraz z WFOŚiGW w Krakowie. Dodał, że do tej pory nie podjęto oficjalnej 
współpracy z sąsiednimi gminami, jednak gdy stwierdzono, że stanowiska barszczy 
występowały przy granicy z gminą Michałowice przekazano te informacje 
telefonicznie do tamtejszego Urzędu Gminy. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, 
iż zwłaszcza w okresie realizacji Projektu, gminy kontaktowały się między sobą 
celem wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie niszczenia barszczy. 

(akta kontroli str. 308-309) 

Gmina po zakończeniu Projektu kontynuowała akcję informacyjną, którą rozpoczęła 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. Informacje o zagrożeniach związanych 
z barszczem Sosnowskiego przekazywane były mieszkańcom za pośrednictwem 
m.in. strony internetowej (w tym specjalnie utworzonej zakładki), plakatów, 
komunikatów, informacji przekazywanych na zebraniach wiejskich. Ponadto Projekt 
przewidywał przeprowadzenie cyklu szkoleń w tej materii dla uczniów szkół 
i mieszkańców, które przeprowadziła przedstawicielka UR. 

(akta kontroli str. 158-160,162-164,180-188) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań Gminy w zakresie 
działań podejmowanych w celu monitoringu i utrzymania projektu „Środowisko bez 
barszczu Sosnowskiego” oraz działań edukacyjnych i organizacyjnych związanych 
ze zwalczaniem barszczy. 

 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z brakiem stwierdzonymi nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 
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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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

 

Kraków,         czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

           Dariusz Jankowski 

          starszy inspektor kp. 

 

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