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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Gdowie1, Rynek 40, 32-420 Gdów 

 

Zbigniew Wojas, Wójt Gminy Gdów, od 6 grudnia 2010 r.  

 

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

2. Realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”2 

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

4. Działania edukacyjne i organizacyjne związane ze zwalczaniem barszczu 
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 

 

 

1. Katarzyna Bielańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/79/2019 z 10 maja 2019 r. i nr LKR/120/2019 z 27 czerwca 2019 r. 

2. Stanisław Dziwisz, doradca prawny, numer legitymacji służbowej: 19022. 

(akta kontroli str. 1-5) 

 

 

                                                           
1 Dalej: Urząd. 
2  Dalej: Projekt. 
3  Do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. 05.08.2019 r. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Wójta Gminy Gdów 
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”, w tym utrzymania 
trwałości po jego zakończeniu, a także rzetelnie informowała mieszkańców 
o zagrożeniach związanych z występowaniem barszczy. 

NIK  ocenia pozytywnie udział Gminy od 2016 r.  w realizowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie6 zadaniu 
„Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. 

NIK zwraca uwagę, że pomimo podejmowanych przez Gminę oraz Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie7 działań, na jej terenie wciąż powstają nowe stanowiska 
barszczu Sosnowskiego, co wymaga kontynuacji identyfikacji i eliminacji 
powstających stanowisk.  

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 Gdów9 zadania związane 
z opracowywaniem i wdrażaniem programów ochrony środowiska, ochrony gruntów 
rolnych i leśnych, realizacji zadań związanych ze szkodnikami i chwastami 
realizował Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zgodnie z zakresem 
czynności do Kierownika Referatu należało m.in. wydawanie decyzji nakazujących 
właścicielom gruntów, na których, z ich winy, wystąpiła degradacja, w tym 
spowodowana nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin przed chorobami, 
szkodnikami i chwastami, wykonanie w określonym terminie wskazanych zabiegów, 
a w razie ich niewykonania zlecanie wykonania zastępczego tych zabiegów na koszt 
właściciela gruntów. Ponadto do jego kompetencji należały sprawy związane 
z realizacją umowy dotyczącej projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”. 

(akta kontroli str. 6-24,28,90,207) 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska10 wskazał, że 
Gmina podejmowała działania związane z niszczeniem stanowisk barszczu 
Sosnowskiego od 2003 r. W pierwszym okresie, tj. w latach 2003-2010, działania te 
były prowadzone w ramach robót publicznych w oparciu o program „Pożyteczna 
praca”, podczas których wykonano prace polegające na dwukrotnym wykaszaniu 

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

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

dalej: UR. 
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 Gdów nr 11/2003 z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy . 
10 Dalej: Kierownik Referatu. 
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poboczy i rowów przydrożnych11. W latach 2011-2013 zadanie zwalczania barszczu 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych metodami i w terminach stosowanych uprzednio 
przy robotach publicznych Gmina zlecała Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Gdowie.  
Wskazał ponadto, że na terenach prywatnych (grunty rolne, rowy melioracyjne, 
nieużytki) niszczenie barszczu Sosnowskiego było wykonywane przez właścicieli 
tych gruntów po licznych monitach Urzędu Gminy. 

(akta kontroli str. 308-309) 

Kierownik Referatu poinformował, że fakt występowania barszczu Sosnowskiego 
na terenie Gminy Gdów związany jest z lokalizacją w sąsiedztwie IHiAR12 
w Grodkowicach, w którym były prowadzone doświadczenia w zakresie uprawy 
barszczu Sosnowskiego. Z tego źródła nasiona barszczu m.in. wraz ze słomą zbóż 
zostały rozwiezione wzdłuż lokalnych i śródpolnych dróg, największy transport słomy 
zbóż z Grodkowic trafił do tuczarni Zakładów Mięsnych w Cichawie. Z tuczarni wraz 
z obornikiem rozsiewany był po okolicznych polach. Nasiona barszczu roznoszone 
były również przez ptaki, wiatr i wodę. 

 (akta kontroli str. 308) 

Kierownik Referatu poinformował, że pierwsze informacje o zagrożeniach 
związanych z występowaniem barszczy kaukaskich były przekazywane w latach 
osiemdziesiątych w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych niegowickiej 
części gminy, z racji występowania barszczu na tym terenie. Wskazał, że od 2000 r. 
działania informacyjne w tym zakresie były podejmowane przez Referat Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska i polegały głównie na prezentowaniu informacji 
o zagrożeniu barszczu dla ludzi na cyklicznie organizowanych naradach sołtysów, 
zebraniach wiejskich, posiedzeniach Rady Gminy. Informacje te były również 
przekazywane do szkół. Dodał, że w lokalnej gazecie i Biuletynie Wójta drukowano 
liczne artykuły na ten temat oraz przygotowywano komunikaty do rozmieszczenia 
w sołectwach na tablicach ogłoszeń. 

(akta kontroli str. 131-132,308-309) 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych 
Profilaktyka i Zdrowie s.c. poinformowała, że w latach przed 2003 r. w ciągu sezonu 
wegetacyjnego zgłaszali się pacjenci z ropiejącymi, trudno gojącymi się ranami, 
którzy nie byli świadomi jaki był powód tych obrażeń. Głównie zgłaszali się rolnicy 
z terenu Gminy i pracownicy tuczarni położonej w Cichawie. Wszystkie takie 
przypadki, a było ich po kilka w lecie, były interpretowane jako być może oparzenia 
czy też alergie na skutek kontaktu z pokrzywą lub nadmiarem słońca. W tym czasie 
w Przychodni nie było wiedzy o szkodliwości tej rośliny i powikłaniach wywołanych 
przez kontakt z tą rośliną a skórą człowieka. Do oparzeń dochodziło głównie wśród 
osób dorosłych pracujących w polu i dzieci, ale nikt tych przypadków nie 
monitorował ani nie odnotowywał w ujęciu statystycznym. Wskazała, że ani obecnie 
ani wcześniej nie prowadzono szkoleń z zakresu diagnozowania i leczenia 
pacjentów z obrażeniami wskazującymi na bezpośredni kontakt z barszczami 
kaukaskimi. Dodała jednocześnie, że z uwagi na stykanie się przez szereg lat 
z takimi oparzeniami, obecnie przypadki takie są właściwie i trafnie diagnozowane 
w Przychodni. Ponadto wskazała, że szkolenia personelu medycznego, 

                                                           
11 W ramach prowadzonych robót publicznych niszczenie barszczu Sosnowskiego odbywało się wzdłuż drogi 

Niegowić – Szczytniki oraz Książnice – Cichawa – Krakuszowice. Polegało na dwukrotnym koszeniu kosą 
poboczy i rowów przydrożnych w okresie (czerwiec i lipiec/sierpień). 

12 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Doświadczalny w Grodkowicach w Gminie Kłaj, dalej IHiAR.  
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a zwłaszcza, osób udzielających pierwszej pomocy medycznej pacjentom, 
po kontakcie z sokiem tej rośliny lub jej oparami są bardzo potrzebne. 

(akta kontroli str. 250-251) 

Gmina lokalizowała stanowiska barszczu na podstawie wizji lokalnych oraz zgłoszeń 
otrzymywanych od sołtysów oraz osób prywatnych. W ramach Projektu Gmina 
wskazywała siedliska barszczy do inwentaryzacji, którą wykonywał UR. 
Inwentaryzacją objęto zarówno tereny gminne, jak i prywatne.  

(akta kontroli str. 128,231-242) 

Gmina zawarła umowę z realizującym projekt UR, która zakładała zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego na obszarze 5,4 ha, na którym zlokalizowano stanowiska 
barszczu. Gmina zobowiązała się do uiszczenia na rzecz UR 15% kosztów 
zwalczania barszczu na tym obszarze. Działaniami w ramach projektu objęto cały 
obszar, na którym zidentyfikowano występowanie barszczu na terenie Gminy. 
W przypadku jego zlokalizowania na terenach prywatnych lub będących 
we władaniu innych podmiotów (np. zarządców dróg), Gmina występowała o zgodę 
do właścicieli nieruchomości na podjęcie działań również na tych terenach.  

(akta kontroli str. 129-130,179-181,205-211,236-241) 

Projekt realizowany był przez UR i wybranego przez niego wykonawcę robót. 
W trakcie realizacji projektu po każdym przeprowadzonym etapie zwalczania 
barszczu sporządzano protokoły odbioru wykonania prac, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Gminy, UR oraz firmy wykonującej zabiegi niszczenia barszczy. 
W protokołach odnotowano prawidłowe, zgodne z umową i ustaleniami wykonanie 
prac.  

 (akta kontroli str. 183-188,197-204,215-216,308-309) 

Realizacja Projektu spowodowała redukcję populacji barszczu Sosnowskiego na 
terenach zakwalifikowanych do Projektu o ponad 80%. W latach 2014 – 2016, 
stosowanie do zapisów umowy, Gmina przekazała na konto UR łącznie 
21 392,87 zł, w tym w 2014 r. – 6 112,25 zł, w 2015 r. 12 224,50 zł i w 2016 r. 
3 056,12 zł. 

(akta kontroli str. 178, 205-211,247-249) 

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”. 

  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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. Uniwersytet informował jednakże Urząd, iż każda gmina biorąca 
udział w Projekcie zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu do trzech lat 
od zakończenia jego realizacji.  
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. Zgodnie 
z informacjami przekazanymi Gminie przez UR działania zmierzające do 
skutecznego zwalczania barszczu Sosnowskiego powinny obejmować wykonywanie 
zabiegów agrotechnicznych (mechanicznych i ręcznych) i chemicznych minimum 
trzy razy w roku13. Gmina, kontynuując niszczenie roślin barszczu po zakończeniu 
Projektu, wymagała od podmiotów wykonujących likwidację barszczu użycia 
wskazanych przez UR metod i środków chemicznych.  

(akta kontroli str. 25-28,36-39,56-69,205-208,215-218,247-249,264,301) 

Monitoring pojawiania się nowych stanowisk barszczu Sosnowskiego polegał na 
zbieraniu informacji od sołtysów i powiadomień od mieszkańców Gminy, które 
następnie były weryfikowane przez Kierownika Referatu podczas wizji lokalnych 
w terenie. Ponadto na etapie wnioskowania o dotację z WFOŚiGW na zwalczanie 
barszczu, UR sporządził, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, opinię 
zawierającą wykaz działek, na których stwierdzono uzasadnione zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego. 

(akta kontroli str. 238-241,255) 

Gmina po zakończeniu Projektu od 2016 r. 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 62,41% (12 469 zł) w 2016 r., 88,75% (14 200,16 zł) oraz 
90% w 2018 r. (13 680 zł). Gmina wykorzystywała te środki do zachowania trwałości 
efektów osiągniętych w ramach Projektu, jak również do ograniczania 
rozprzestrzeniania się tych roślin na nowych ujawnionych stanowiskach. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł w 2016 roku – 19 980 zł, w 2017 – 16 000 zł 
i w 2018 r.– 15 200 zł. 

(akta kontroli str. 29,40,48,178) 

Po zakończeniu Projektu zawierane przez Gminę umowy z wykonawcą nie 
przewidywały konieczności utylizacji nasienników roślin barszczy usuniętych 
mechanicznie, gdyż UR nie przekazał Gminie żadnych wytycznych dotyczących 
sposobu utylizacji roślin barszczu Sosnowskiego. W sprawie utylizacji nasienników 

                                                           
13 Zabiegi wykonywane metodą mechaniczną polegały na koszeniu lub wycinaniu łodyg. Zabiegi metodą 

chemiczną przewidywały oprysk przy użyciu herbicydów Chikara 25 WG i Rounddup. 
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roślin Kierownik Referatu wyjaśnił, że należałoby je utylizować, ale na dzień 
dzisiejszy nie jest znana Gminie procedura, w jaki sposób usuwać te części roślin 
i gdzie przekazywać do utylizacji, co jednocześnie będzie związane z dodatkowymi 
kosztami. 

(akta kontroli, str. 25-28,36,87-91,309) 

Na podstawie przeprowadzonych w toku kontroli NIK oględzin14 stwierdzono 
przypadki występowania zarówno stanowisk z pojedynczymi dorosłymi osobnikami 
barszczu Sosnowskiego z wykształconym kwiatostanem, jak i stanowiska z młodymi 
roślinami. NIK zwraca uwagę, że niektóre ze stwierdzonych stanowisk 
zlokalizowane były przy szlakach komunikacyjnych, co stanowi jedną z metod 
rozprzestrzeniania się barszczy kaukaskich. 

(akta kontroli str. 316-375) 

Gmina od kilku lat współpracuje w zakresie zwalczania barszczy z UR oraz 
z WFOŚiGW w Krakowie. Wójt Gminy wskazał, że Gmina nie podejmowała 
współpracy w tym zakresie z sąsiednimi gminami. 

(akta kontroli str. 29,40,48,205,252,312) 

Gmina po zakończeniu Projektu kontynuowała akcję informacyjną, którą rozpoczęła 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wójt wskazał, że działalność edukacyjna polegała 
na przedstawieniu informacji na temat miejsc występowania barszczu 
Sosnowskiego, jego biologii oraz szkodliwości. Informacje o zagrożeniach 
związanych z barszczem Sosnowskiego przekazywane były mieszkańcom za 
pośrednictwem m.in. strony internetowej (w tym specjalnie utworzonej zakładki), 
prasy lokalnej (Biuletyn Wójta „Mój Gdów”), plakatów, komunikatów, informacji 
przekazywanych na zebraniach wiejskich oraz w szkołach.  

(akta kontroli str. 154-177,308-309,312) 

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. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 W trakcie niniejszej kontroli NIK przeprowadzono oględziny stanowisk barszczu Sosnowskiego na 
powierzchniach zinwentaryzowanych na terenie gminy Gdów przez pracownika UR w Krakowie (w lutym 2019 r.) 
oraz w miejscach wskazanych w informacjach złożonych przez sołtysów i ze zgłoszeń mieszkańców. W wyniku 
oględzin lokalizacja 58 stanowisk barszczu Sosnowskiego w miejscowościach: Czyżów, Świątniki Dolne, 
Szczytniki, Cichawa, Książnice, Krakuszowice, Wiatowice i Gdów. 
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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,          października 2019 r. 

 

 

 

Kontroler  
Stanisław Dziwisz  

doradca prawny  

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


