
 
 

 
 

 
 
LKR. 411.002.04.2019 
 
 

Tomasz Suś 
Burmistrz Gminy i Miasta  Dobczyce 
Urząd Gminy i Miasta  Dobczyce  
ul. Rynek 26 
32-410 Dobczyce 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

R/19/002 – Realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 
 

 
  



Za

O

Jedno
kontrolow

Kierownik jedn
kontrolow

akres przedmio
ko

Okres objęty kon

Podstawa pra
podjęcia ko

Jedno
przeprowadza

kon

Kontro

I. 
Urz
 
Tom
 

 1.

 2.
 3.

 4.

 
Lat
tj. 2
 
Art
 
Naj
De
 
 
Sz
nr 

 

     
1 Dz

ostka 
wana  

nostki 
wanej  

otowy 
ntroli  

ntrolą  

awna 
ntroli  

ostka 
ająca 
ntrolę  

olerzy 

Dane id
ząd Gminy i M

masz Suś, B

Inwentaryz
obszarach
Realizacja
Działania 
„Środowisk
Działania 
Sosnowsk

ta 2014-201
25 czerwca 2

t. 2 ust. 2 ust

jwyższa Izba
legatura w K

zymon Stokło
 LKR/65/201

                    
. U. z 2019 r. poz. 4

dentyfika
Miasta Dobcz

urmistrz Gm

zacja roślin b
 
 projektu „Śr
podejmowan
ko bez barsz
edukacyjne 
iego 

19 (do czas
2019 r.) 

awy z dnia 2

a Kontroli 
Krakowie 

osa, starszy 
9 z 2 kwietni

                    
489, dalej: ustawa 

acyjne 
zyce, ul. Ryn

iny i Miasta D

barszczów k

rodowisko be
ne w celu m
zczu Sosnow
 i organizac

su zakończ

23 grudnia 19

 inspektor ko
ia 2019 r.  

           
 o NIK. 

 

2 

nek 26, 32-41

Dobczyce, od

aukaskich na

ez barszczu S
monitoringu 

wskiego” 
cyjne związa

enia czynno

994 r. o Najw

ontroli państw

10 Dobczyce

d 22 listopad

a wybranych

Sosnowskieg
i utrzymania

ane ze zwa

ości kontroln

wyższej Izbie 

wowej, upow

 (

e (Gmina lub 

da 2018 r. 

h w ramach p

go” 
a trwałości p

alczaniem b

nych w jed

 Kontroli1 

ważnienie do 

(akta kontroli 

 Urząd) 

projektu 

projektu 

arszczu 

dnostce, 

 kontroli 

 str.1-2) 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w zakresie realizacji projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. 
 
W ocenie NIK Gmina w sposób rzetelny wywiązywała się z obowiązków związanych 
z realizacją projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” (Projekt), w tym 
utrzymania trwałości po zakończeniu projektu, a także rzetelnie informowała 
mieszkańców o zagrożeniach związanych z występowaniem tej rośliny. 
NIK zwraca uwagę, że pomimo podejmowanych przez Gminę oraz Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR) działań, na jej terenie wciąż 
powstają nowe pojedyncze stanowiska barszczu Sosnowskiego, co wymaga 
kontynuacji prowadzonych dotychczas działań w celu ich identyfikacji i eliminacji. 
Głównym źródłem pojawiania się nowych stanowisk barszczu w Gminie Dobczyce 
są cieki wodne, w tym w szczególności rzeka Krzyworzeka. Dla skuteczniejszego 
zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobczyce, w szczególności 
zapobiegania pojawianiu się nowych nasion, konieczne jest podjęcie z gminami 
ościennymi, w tym w szczególności z gminą Wiśniowa, skoordynowanych działań. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

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

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu4 prowadzeniem spraw związanych 
z ochroną środowiska, rolnictwem i ochroną przyrody zajmuje się Zespół 
ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Gospodarowania Przestrzenią 
i Ochrony Środowiska. W zakresie działań zespołu nie wskazano wprost zadań 
związanych ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych. Zadania związane 
z prowadzeniem spraw dotyczących likwidacji barszczu Sosnowskiego realizowali 
pracownicy zespołu pod nadzorem kierownika referatu. 

(akta kontroli str. 17-20, 37) 

Przed przystąpieniem do Projektu Gmina nie posiadała informacji na temat 
występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy, w związku z tym nie 
prowadziła żadnych działań zmierzających do zmniejszenia ich populacji, jak 
również nie informowała na temat zagrożeń związanych z kontaktem z tą rośliną.  

(akta kontroli str. 108) 

W ramach Projektu w 2014 r. pracownik UR wraz z pracownikiem Gminy 
przeprowadzili inwentaryzację stanowisk barszczu Sosnowskiego. Wykazano 
występowanie barszczu Sosnowskiego na terenie miejscowości Skrzynka. 
Powierzchnia zajęta przez barszcz Sosnowskiego wynosiła około 0,5 ha i były to 
pojedyncze stanowiska lub skupiska kilku roślin w bezpośrednim sąsiedztwie koryta 

                                                      
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 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr 135/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
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rzeki Krzyworzeka. Informacje o zlokalizowanych stanowiskach barszczu nanoszono 
na mapę wraz ze współrzędnymi geograficznymi stanowisk. Wykonano również 
dokumentację fotograficzną 

 (akta kontroli str.108, 138-149) 

W 2015 r. Gmina zawarła umowę5 z realizującym projekt UR, która zakładała 
zwalczanie barszczu Sosnowskiego na obszarze 0,5 ha wskazanym w dokonanej 
inwentaryzacji. Gmina zobowiązała się do uiszczenia na rzecz UR kwoty 2 337,50 zł 
w dwóch transzach, stanowiącej część kosztów niszczenia barszczu na obszarze 
Gminy. W latach 2015 – 2016, stosowanie do zapisów umowy, Gmina przekazała 
na konto UR wskazaną kwotę. 

(akta kontroli str. 38-41, 43-45) 

Czynności zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy w latach 2014-
2016 prowadzone były przez UR i wybranego przez niego wykonawcę robót. 
Przedstawiciele Gminy, która współfinansowała wykonanie Projektu, uczestniczyli 
w odbiorach każdego etapu prac wykonywanych w ramach Projektu. W trakcie 
kontroli prowadzonych wspólnie przez pracowników Gminy i UR w obecności 
wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji prac. Działania 
podejmowane zgodnie z założeniami projektu nie obejmowały utylizacji resztek 
roślin. 

(akta kontroli str. 56-86, 108) 

Jak wynika z protokołów kontroli6 - działania podejmowane w ramach realizacji 
Projektu spowodowały redukcję populacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 
o ponad 80%. Dodatkowo likwidację barszczu Sosnowskiego ułatwiła powódź, która 
miała miejsce w sierpniu 2014 r., w wyniku której Krzyworzeka wystąpiła z brzegów 
i zmieniła koryto, spowodowało to samoczynną likwidację części stanowisk barszczu 
na terenie Gminy.  

(akta kontroli str. 42,87-89, 141-149) 

Gmina Dobczyce nie współpracowała z sąsiednimi gminami w zakresie zwalczania 
barszczów kaukaskich, nie regulowała również kwestii kontroli i zwalczania barszczu 
w aktach prawa miejscowego. 

(akta kontroli str. 108-109) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte w celu uczestnictwa w projekcie 
działania, mające na celu zinwentaryzowanie barszczów kaukaskich i realizację 
projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 
 
 
 

                                                      
5 Umowę pomiędzy Gminą a UR zawarto 5 listopada 2015 r. podpisano z opóźnieniem ponieważ zgodnie z udzielonymi 

wyjaśnieniami wymagała wielokrotnej korekty odnośnie jej treści (akta kontroli str. 107) 
6 Protokoły kontroli dokonywanej przez pracownika UR w gminie Dobczyce w latach 2017-2019, w związku z obowiązkiem 

utrzymania trwałości projektu. 
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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 jej utrzymania, ani nie sprecyzowano obowiązków Gminy w tym zakresie. Gmina 
Dobczyce prowadziła jednak działania zmierzające do utrzymania trwałości Projektu 
w okresie 3 lat od jego zakończenia, czyli do 30 kwietnia 2019 r., a kontrole 
przeprowadzane w latach 2017-2019 przez UR potwierdziły, że osiągnięta w ramach 
Projektu redukcja populacji barszczu na poziomie 80% została utrzymana. 

 (akta kontroli str.38-41, 87-89) 

Po zakończeniu Projektu Gmina kontynuowała działania niszczenia barszczu. 
W tym celu w latach 2017-2019 wykonywano zabiegi zwalczania odrastających 
siewek barszczu stosując metodę chemiczną – oprysku herbicydowego7.  Ponadto 
w 2019 r. przycinano i wykopywano korzenie a następnie zabierano i umieszczano 
w szczelnie zamkniętym pojemniku, gdzie zostały poddane procesowi gnilnemu. 
Czynności te Gmina realizowała we własnym zakresie i na własny koszt.  

(akta kontroli str. 87-89, 95-97, 108-109) 

Jak wynika z protokołów kontroli realizacji projektu oraz oględzin NIK, w Gminie 
powstają wciąż nowe stanowiska barszczu, w szczególności wzdłuż brzegów 
Krzyworzeki wypływającej z sąsiedniej gminy Wiśniowa. Nie jest to jednak zjawisko 
nasilone. W 2017 r. Gmina otrzymała jedno zgłoszenie dotyczące wystąpienia 
barszczu Sosnowskiego na działce prywatnej w miejscowości Skrzynka. 
Po oględzinach potwierdzono obecność barszczu na niej. Właściciele działki usunęli 
roślinę we własnym zakresie. Również w 2019 r. odnotowano jedno potwierdzone 
zgłoszenie dotyczące barszczu w miejscowości Skrzynka. Ze względu na fakt, że 
działka ta stanowiła łąkę na której wypasane było bydło odstąpiono od metody 
chemicznej. Właściciel łąki w trakcie oględzin zobowiązał się do usunięcia rośliny we 
własnym zakresie. 

(akta kontroli str. 98-104, 108-109) 

W trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, Gmina prowadziła działania 
informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne kierowane do mieszkańców Gminy w celu 
zwiększenia świadomości w zakresie zagrożeń związanych z barszczem 
Sosnowskiego. Zamieszczano na stronie internetowej Gminy stosowne materiały 
i informacje oraz artykuły w lokalnej gazecie „TAPETA”. O zagrożeniach związanych 
z barszczem Sosnowskiego informowano również za pośrednictwem plakatów 
i ulotek.  Na terenie gminy organizowano spotkania informacyjne dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i szkolenia dla mieszkańców. Przy drogach krajowych nr 964 i 967 na 
wjeździe do miejscowości Dobczyce oraz w gablocie na budynku Gminy 
zamontowano tablice informacyjne dotyczące udziału w Projekcie.  

(akta kontroli str. 107-137, 150-156) 

 
 
                                                      
7 Oprysków dokonywał pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, stosowano środek 

chemiczny „RANDUP” o zwiększonym stężeniu, przy pomocy rozpylacza plecakowego. 
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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 barszczu. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków oraz nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie 
pokontrolne. 
 

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,         sierpnia 2019 r. 
 
 
 

Kontroler 
Szymon Stokłosa 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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