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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany (dalej: „Urząd”). 

Marta Kamińska – Wójt Gminy Barciany od 21 listopada 2018 r. (dalej: „Wójt”).  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Ryszard 
Kozyra, Wójt od 8 grudnia 2014 r. do 20 listopada 2018 r. 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. 

Lata 2016-2020 (I kwartał), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, jeśli miały one wpływ na działalność objętą kontrolą. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

 

Hubert Sikorski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/33/2020 z 29 kwietnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-7) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie zachowania 
trwałości Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

Gmina była zarządcą jednego elementu szlaku Green Velo, tj. Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w Barcianach (dalej: „MOR”), które utrzymywane było we właściwym 
stanie technicznym w całym okresie trwałości projektu. Pracownicy Urzędu 
prowadzili wymagane okresowe kontrole stanu technicznego tego obiektu, a także 
uczestniczyli w przeglądach gwarancyjnych całego odcinka Green Velo 
przebiegającego przez teren Gminy Barciany.  

Prowadzono również promocję Szlaku oraz aktywnie współdziałano z innymi 
podmiotami na rzecz utrzymania, poprawy nawierzchni i wykorzystania Szlaku oraz 
rozwoju infrastruktury towarzyszącej, w tym projektowaniu nowych tras rowerowych, 
nawiązujących do Green Velo. 
 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: „ustawa o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości 

projektu dotyczącego Szlaku   

1.1. Trasa rowerowa Green Velo na terenie Gminy Barciany ma długość 15,2 km,  
z czego odcinek położony w pasie dróg wojewódzkich nr 590 i 591 – 10,1 km oraz 
położony w drodze powiatowej P-1592N – 5,1 km (wg map na stronie internetowej: 
www.greenvelo.pl). Na gruntach gminnych, w centrum miejscowości Barciany, przy 
ulicy Wojska Polskiego, biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 (na gminnej 
działce o numerze ewidencyjnym 226/5), zlokalizowano jedno Miejsce Obsługi 
Rowerzystów.  

(akta kontroli str. 8-11) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie posiadała oddzielnej umowy na bieżące 
utrzymanie czystości i porządku w MOR, a poniesione wydatki były realizowane  
w ramach zabezpieczonych w budżecie środków na bieżące utrzymanie czystości  
i porządku w całej Gminie. Kosztem Gminy związanym wyłącznie z użytkowaniem 
MOR był wynajem kabinowej toalety przenośnej i wynosił: 1 500,00 zł w 2016 r., 
2 302,56 zł w 2017 r., 2 819,19 zł w 2018 r., 3 847,44 zł w 2019 r. oraz 615,00 zł  
w I kw. 2020 r. (łącznie w tym okresie 11 084,19 zł). 

 (akta kontroli str. 12-25) 

1.2. MOR w Barcianach został nieodpłatnie przekazany Gminie przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji na 
obszarze Gminy Barciany projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - 
województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013, zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim  
z 19 listopada 2012 r.3 (dalej: „Umowa partnerska”) oraz umową przekazania  
z 29 marca 2016 r., jako środki trwałe w budowie4 (wg stanu na koniec 2015 r.).  
MOR został przyjęty na stan Gminy, jako środek trwały o wartości 76 317,21 zł.  
W jego skład wchodziły: wiata o konstrukcji drewnianej, ogrodzenie o konstrukcji 
stalowej, dwa stoły i cztery ławki o konstrukcji stalowo-drewnianej, stojaki na rowery, 
czterosegmentowa osłona pojemników na odpady, tablica informacyjna  
i oznakowanie MOR (znak „Parking rowerowy”). 

(akta kontroli str. 26-29, 67-81) 

Dla MOR Urząd prowadził książkę obiektu budowlanego, w której odnotowano 
coroczne przeglądy stanu sprawności technicznej i użytkowej wymagane ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5. W dniu 16 czerwca 2016 r. 
przeprowadzono ogólnobudowlany przegląd pięcioletni budynku. Przeglądy były 
przeprowadzane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, a w Urzędzie 
posiadano zaświadczenia o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Protokoły z ww. przeglądów nie zawierały zaleceń dla właściciela. 

(akta kontroli str. 30-59) 

  

                                                      
3 Protokół odbioru wykonanych robót – końcowy z 7 grudnia 2015 r. 
4 Umowa zobowiązywała Gminę do zwiększenia wartości środków trwałych o koszty projektanta i Inżyniera 
Kontraktu o łączną wartość 3 785,63 zł.  
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
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Podczas oględzin MOR, przeprowadzonych 28 maja 2020 r. przez kontrolera NIK 
przy udziale specjalisty w dziedzinie budowy dróg i mostów, potwierdzono dobry 
stan techniczny ww. elementów MOR, za wyjątkiem dwóch przypadków: 

- tablica informacyjna wraz z mapą przebiegu trasy Green Velo była zniszczona 
(zniszczone pokrycie tablicy oraz częściowo zerwana mapa). Przedstawiciel 
Urzędu oświadczył, że niezwłocznie zostanie ona naprawiona i uzupełniona; 

- na krokwiach dachu wiaty przytwierdzone były łaty drewniane z surowego 
drewna, stanowiące elementy obce, niebędące częściami konstrukcji wiaty. 
Przedstawiciel Urzędu wyjaśnił, że umieszczono je w celu zawieszenia dekoracji 
przy jednej z imprez gminnych. W trakcie oględzin wydał dyspozycję usunięcia 
tych elementów. 

Po przeprowadzonych oględzinach Wójt zgłosiła fakt dewastacji ww. tablicy  
w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 60-66) 

1.3. Umowa partnerska nie określała wskaźników produktu koniecznych do 
osiągnięcia i utrzymania przez Gminę. Określała jedynie ogólne zasady zapewnienia 
trwałości tego projektu w okresie pięciu lat, w tym m.in. zabezpieczenia w budżecie 
Partnera środków na utrzymanie trwałości projektu, niezbywania nieruchomości 
objętych projektem, dokonywanie przeglądów infrastruktury i archiwizacji 
dokumentów związanych z realizacją projektu. 
Przedstawiciel Urzędu brał natomiast udział w przeglądach w okresie gwarancji 
całego odcinka Szlaku przebiegającego na terenie Gminy. Przeglądy odbywały się 
dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. Stwierdzone usterki były na 
bieżąco naprawiane, co potwierdzała Komisja w kolejnych protokołach. 

(akta kontroli str. 67-92) 

Z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że na 
odcinku Szlaku przebiegającym na obszarze Gminy Barciany nie odnotowano 
wypadków z udziałem rowerzystów. 

 (akta kontroli str. 93-94) 

Do Urzędu nie wpływały pisemne skargi lub wnioski związane z odcinkiem Szlaku 
rowerowego przebiegającym przez Gminę.  
Przy trasie Green Velo w Barcianach (ul. Kościuszki) funkcjonuje w sezonie letnim 
(od czerwica do września) Punkt Informacji Turystycznej. Informacje udzielane są 
osobiście, telefonicznie, pocztą, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej 
oraz komunikatora internetowego.  

(akta kontroli str. 95, 149) 

W związku z tym, że część Szlaku przebiega w Gminie po nieutwardzonej drodze 
powiatowej nr P-1592N, stanowiącej dojazd do pól i gospodarstw rolnych,  
w przypadkach pogarszającego się stanu nawierzchni, pracownicy Urzędu w 2016 r. 
dwukrotnie monitowali o jej poprawę do zarządcy ww. drogi oraz Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Kętrzynie. W wyniku tych interwencji, jednostki te podjęły działania 
w celu poprawy nawierzchni.   

(akta kontroli str. 96-101) 

Ponadto w 2019 i 2020 r. Gmina zawarła z Powiatem Kętrzyńskim umowy pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa parametrów 
techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr P-1592N na odcinku Barciany-
Pastwiska”, w których zobowiązał się do przekazania 400 tys. zł, jako 50% wkład 
Gminy w ww. zadanie. 

(akta kontroli str.102-111) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Zarządzany przez Gminę MOR był utrzymany we właściwym stanie technicznym  
w całym okresie trwałości projektu, a Gmina współuczestniczyła w modernizacji 
drogi powiatowej, po której przebiegał Szlak, przeznaczając na ten cel 400 tys. zł. 
 
2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania 

Szlaku, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej  

2.1.  Umowa partnerska nie przewidywała prowadzenia przez Gminę monitoringu 
wykorzystania Szlaku Green Velo po jego oddaniu do użytkowania. Poza tym 
przebiegał on po gruntach niebędących w posiadaniu lub zarządzie Gminy.  

W celu określenia zainteresowania i wykorzystania trasy przez turystów, Urząd 
wystąpił z prośbą do jedynego w Barcianach przedsiębiorcy branży gastronomiczno-
hotelarskiej o pomoc w monitorowaniu trasy Green Velo. Na podstawie corocznych 
informacji uzyskano dane dotyczące liczby osób korzystających z usług 
gastronomicznych i hotelowych tego przedsiębiorcy w okresie od 1 kwietnia  
do 30 września. Na podstawie ww. informacji stwierdzono, że z oferowanych usług 
skorzystało 198 rowerzystów w 2016 r., 208 w 2017 r., 171 w 2018 r. i 178 w 2019 r. 

Trasa Green Velo na obszarze Gminy przebiega głównie po niezabudowanych 
terenach wiejskich lub w sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Na terenie Gminy nie 
funkcjonowały podmioty, które uzyskały status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom 
(MPR). Dostępne miejsca noclegowe (mały hotelik i gospodarstwo agroturystyczne) 
powstały przed rozpoczęciem realizacji trasy. 

 (akta kontroli str. 112, 114-118) 

2.2. Gmina posiadała Strategię Rozwoju do 2025 r. przyjętą przez Radę Gminy  
29 października 2015 r. Jako cel 3 wskazano rozwiniętą infrastrukturę, w tym 
turystyczną. Jako jeden ze szczegółowych kierunków działania podano wytyczenie  
i przygotowanie szlaków rowerowych, pieszych i konnych. 
W ramach realizacji zadań określonych w Strategii, oprócz współfinansowania 
dokumentacji opisanej w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia, przy trasie Green 
Velo w miejscowości Drogosze, w 2018 r. wykonano i udostępniono turystom 
przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną oraz odnowiono cmentarz 
ewangelicki. 

 (akta kontroli str. 119-128) 

Gmina corocznie uchwalała program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku wewnętrznego i o wolontariacie6. Zadania zlecone przez 
Gminę w drodze konkursów dotyczyły m.in.: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności wspomagających rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych. Spośród 14 organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
na terenie Gminy żadna nie prowadziła działalności związanej z turystyką (w tym 
rowerową). 

Gmina prowadziła promocję Szlaku poprzez umieszczenie na własnej stronie 
internetowej informacji i linku do dedykowanej strony Green Velo. Ponadto Urząd 

                                                      
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
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dysponował ulotkami i mapkami dotyczącymi Szlaku, które otrzymywał z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Kwestie związane z utrzymaniem Szlaku były przedmiotem uchwał Rady Gminy  
w sprawie budżetu Gminy na 2019 i 2020 r., w których zaplanowano wydatki na 
realizację zadania pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi 
powiatowej nr P-1592N na odcinku Barciany-Pastwiska”. 

(akta kontroli str.104-105, 110-111, 129-134) 

2.3. Realizując założenia Strategii, Gmina współfinansowała, przy udziale Związku 
Gmin „Barcja” w Kętrzynie, wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej 
na trasie Barciany-Kętrzyn, o długości 12,63 km. Odcinek ten bezpośrednio 
nawiązuje do trasy Green Velo, łącząc z nią miasto Kętrzyn. Ww. dokumentację 
odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym z 6 listopada 2018 r. Wartość tej 
dokumentacji wyniosła 115,6 tys. zł, a udział Gminy Barciany w kosztach jej 
sporządzenia to 36,1 tys. zł. Wójt Gminy wyjaśniła, że realizacja tego projektu jest 
uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego oraz od 
możliwości budżetu Gminy7. 

Jak wyjaśniła Pani Wójt, budowa Szlaku spowodowała wzrost ruchu turystycznego 
w Gminie, przy czym ma on głównie charakter tranzytowy na i z Wielkich Jezior 
Mazurskich. W sezonie widywani są rowerzyści, jednakże Gmina nie posiada 
żadnych instrumentów do zwymiarowania tego stanu. 

(akta kontroli str.135-148) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Gmina prowadziła promocję Szlaku poprzez udostępnianie map i ulotek oraz 
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, przekierowania na oficjalną stronę 
Green Velo. Zorganizowała także, przy współudziale lokalnego przedsiębiorcy, 
szacunkowe monitorowanie liczby osób korzystających ze Szlaku. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków pokontrolnych.  

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 Olsztynie. 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. 

  

                                                      
7 Na realizację tej inwestycji Gmina ubiegała się w 2018 r. o środki finansowe z „Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska –Rosja 2014-2020”, jednak nie uzyskała dofinansowania. 
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Olsztyn, 19 czerwca 2020 r. 

 

 

Kontroler 
Hubert Sikorski 
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