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II. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna 
(Gmina lub Urząd). 

Wójt Bolesław Żaba, od 14.12.2010 r.  

 

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

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

„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 
4. Działania edukacyjne i organizacyjne związane ze zwalczaniem barszczu 

Sosnowskiego  

2014 – 2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) 

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

Delegatura w Krakowie 

Łukasz Chudzik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/64/2019 z 01.04.2019 r. 

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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III. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu Gminy w Mszanie 
Dolnej 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 
trwałości rezultatów uzyskanych w ramach Projektu. 

Gmina rzetelnie 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 ze względu na właściwości barszczu Sosnowskiego, pomimo 
znaczącego ograniczenia jego występowania na terenie Gminy, konieczne jest 
kontynuowanie prowadzonych dotychczas działań w celu identyfikacji i eliminacji 
jego stanowisk.  

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

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

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Gminy Mszana Dolna4 zadania związane 
m.in. z walką ze szkodnikami i chwastami realizował Referat Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zadania związane 
z prowadzeniem spraw dotyczących likwidacji barszczu Sosnowskiego przypisano 
jednemu z pracowników tego referatu. 

(akta kontroli str. 392) 

Gmina lokalizowała stanowiska barszczu na podstawie wizji lokalnych oraz zgłoszeń 
ze strony sołtysów i osób prywatnych. Informacje te weryfikowano przez oględziny 
w terenie prowadzone przez Inspektora ds. Ochrony Środowiska. Następnie po 
potwierdzeniu występowania barszczu informacje te przekazywano do koordynatora 
projektu ze strony Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który dokonywał 
inwentaryzacji stanowisk barszczy, sporządzając karty ze zlokalizowanymi 
stanowiskami barszczu. Obszar występowania barszczu nanoszono na mapę 
z zaznaczonymi numerami działek. Karty zawierały współrzędne geograficzne 
stanowisk, powierzchnię zajętą przez barszcz oraz jego orientacyjną liczebność. 

(akta kontroli str. 16 – 17, 48, 79 - 101) 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska oświadczył, że jeszcze przed przystąpieniem do 
Projektu Gmina informowała mieszkańców o zagrożeniach związanych z barszczem 
Sosnowskiego poprzez informacje zamieszczone na tablicach ogłoszeń 
w miejscowości Raba Niżna oraz na terenie Urzędu Gminy Mszana Dolna. Gmina 
nie ponosiła kosztów zabiegów niszczenia barszczu, gdyż był on koszony przez 

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

opisowej. 
3 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. 
4 Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 77/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia 

Regulaminu   Organizacyjnego Urzędu Gminy Mszana Dolna. 
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właścicieli nieruchomości. W ocenie Gminy zabiegi polegające na koszeniu lub 
przycinaniu korzenia są wystarczające.  
Gmina zawarła umowę z realizującym projekt Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie5, która zakładała zwalczanie barszczu Sosnowskiego na 
obszarze 1 ha. Gmina zobowiązała się do pokrycia 15% kosztów niszczenia 
barszczu. W przypadku jego występowania na terenach prywatnych Gmina 
występowała o zgodę do właścicieli nieruchomości na prowadzenie działań na tych 
terenach, co pozwoliło na objęcie projektem wszystkich terenów, na których 
zidentyfikowano barszcz. 

(akta kontroli str. 17, 39-46, 47-78) 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska wyjaśnił, że pierwsze sygnały o występowaniu 
barszczu Gmina otrzymała od mieszkańców około 2009 r. Jedynym zabiegiem jaki 
wykonywano w tym czasie, było koszenie tych roślin przez właścicieli 
nieruchomości. W tamtych latach barszcz nie stanowił problemu, gdyż wszystkie 
nieruchomości przyległe do koryta rzeki były użytkowane rolniczo. Nie stwierdzono 
większej ekspansji tych roślin, dlatego też nie prowadzono monitoringu ich 
występowania. Gmina była przekonana, że rośliny te wyginą w wyniku koszenia 
i niedopuszczania do ich kwitnienia przez kilka lat. Jednakże w związku 
z zaprzestaniem użytkowania rolniczego na wielu z tych nieruchomości nastąpiła 
ekspansja barszczu.  

(akta kontroli str. 16) 

Na internetowej stronie Gminy Mszana Dolna zamieszczono link do wytycznych 
dotyczących sposobu realizacji działań związanych z usuwaniem stanowisk 
barszczy (www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl). Zgodnie z zawartą umową 
z UR usuwaniem barszczy zajmował się wybrany przez niego wykonawca. 
Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w odbiorach każdego etapu prac 
wykonywanych w ramach Projektu. W każdym protokole odbioru prac opisano, 
że barszcz skoszony mechanicznie pozostawiono na miejscu. Projekt nie 
przewidywał utylizacji pozostałości roślin.  

(akta kontroli str. 17, 75-78, 104–109, 114–117, 123–138, 143-146) 

W trakcie realizacji projektu po każdym przeprowadzonym etapie zwalczania 
barszczu sporządzano protokoły odbioru wykonania prac. Protokoły te były 
podpisywane przez przedstawiciela UR, Gminy oraz wykonawcy, tj. firmy, która 
wykonywała zabiegi niszczenia barszczy. W protokołach odnotowano, że nie 
stwierdzono nieprawidłowości, zaznaczając, że zabiegi zostały wykonane 
prawidłowo, zgodnie z umową i ustaleniami podjętymi w trakcie realizacji prac.  

(akta kontroli str. 35, 104–109, 114–117, 123–138, 143-146) 

W ramach Projektu osiągnięto zakładaną redukcję o ok. 80% populacji barszczu 
Sosnowskiego na terenie Gminy, co potwierdziły kontrole przeprowadzone po 
zakończeniu projektu. 

(akta kontroli str. 4, 157-159) 

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”. 
 

                                                      
5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą przy Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 

dalej: UR. 
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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 jego utrzymania. Gmina otrzymała od kierownika projektu ze strony UR pismo, 
w którym została zobowiązana do 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 tym okresie. Kierownik Projektu 
skierował jednak do Urzędu pismo, które wskazywało, jakie zabiegi Gminna 
powinna wykonywać w tym okresie. Wytyczne przewidywały coroczne dwukrotne 
koszenie mulczerem oraz co najmniej jeden zabieg chemiczny w ciągu roku. Gmina 
zarówno w 2017, jak i w 2018 r. przeprowadziła zabiegi zgodnie z otrzymanymi 
wytycznymi. 

(akta kontroli str. 18, 34, 75-77, 147, 157-161, 253-275) 

UR corocznie, w okresie jesiennym, kontrolował Gminę pod kątem zachowania 
trwałości projektu. Kontrole te potwierdziły utrzymanie redukcji o ok. 80% populacji 
barszczu w stosunku do stanu sprzed rozpoczęcia projektu. 

(akta kontroli str. 4, 157-159) 

Gmina po zakończeniu Projektu corocznie występowała do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie6 o przyznanie 
dotacji na zwalczanie barszczu w ramach realizacji zadania Likwidacja barszczu 
Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. Uchwały Zarządu 
WFOŚiGW przewidywały dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych poniesionych przez Gminę, w 201 7r. było to 4 052,07 zł (całkowity 
koszt 5 000 zł), w 2018 r. 2 972,16 zł (całkowity koszt 3 302,40). Gmina 
wykorzystywała te środki do zachowania trwałości efektów osiągniętych w ramach 
Projektu. 
W trakcie realizacji projektu Gmina pozyskała informację o skutecznych metodach 
zwalczania barszczu jakie stosował UR. Identyczne metody Gmina stosuje po 
zakończeniu projektu. Inspektor ds. Ochrony Środowiska wyjaśnił, że zarówno 
w trakcie realizacji Projektu, jak i w okresie utrzymania jego trwałości wykryte 
stanowiska barszczu poddawane były zabiegom chemicznym i mechanicznym. 
Nie utylizowano roślin, gdyż jego zdaniem zbieranie i przenoszenie ściętych roślin 
byłoby niebezpieczne ze względu na możliwość poparzeń oraz duże 
prawdopodobieństwo rozsiewania nasion. 
Ponadto wyjaśnił, że wskutek realizacji projektu oraz otrzymanego dofinansowania 
z WFOŚiGW w latach 2017 i 2018 zlikwidowano barszcz do takiego stopnia, 
że w 2019 r. Gmina nie występowała o dotację do WFOŚiGW. W trakcie 
przeprowadzonych przez NIK oględzin terenów objętych Projektem7 ujawniono 
cztery sztuki barszczu, które zostały bezzwłocznie wycięte. 

(akta kontroli str. 5-13, 18-34, 36-43, 44-67, 197-204, 270-274, 325-332, 365-386) 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska wyjaśnił, że Gmina w zakresie zwalczania 
barszczu współpracowała z Miastem Mszana Dolna oraz WFOŚiGW.  

(akta kontroli, str. 18, 197 – 204, 325 - 332) 

                                                      
6 Dalej: WFOŚiGW. 

7 16 kwietnia 2019r. oraz 17 maja 2019 r. 
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W celu zwiększenia świadomości mieszkańców, w zakresie rozprzestrzeniania się 
barszczu Sosnowskiego, prowadzono kampanię informacyjną polegającą na 
przekazaniu sołtysom i radnym ulotek informacyjnych w celu rozwieszenia ich 
w sołectwach. Ponadto informacje te przekazywane były mieszkańcom za 
pośrednictwem m.in. artykułów zamieszczanych w gazetce gminnej oraz ulotek 
rozmieszczonych w szkołach oraz na tablicach informacyjnych. W szkołach na 
terenie gminy również uświadamiano dzieci o zagrożeniach związanych 
z barszczem Sosnowskiego. 

(akta kontroli str. 17-33) 

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. 

V. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

VI. 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,          lipca 2019 r. 
 

Kontroler 

     Łukasz Chudzik 
       inspektor kp. 
 
.................................................. 
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