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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta w Sępopolu, ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol (dalej: „Urząd”)  

 

Irena Wołosiuk – Burmistrz Sępopola (dalej: „Burmistrz”), od 12 grudnia 2014 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). 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

 

1. Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/37/2020 z 11 maja 2020 r. 

2. Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/39/2020 z 12 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W latach 2016-2020 (I kwartał) Gmina Sępopol (dalej: „Gmina”) zapewniła należyte 
funkcjonowanie znajdującego się na jej terenie odcinka szlaku rowerowego Green 
Velo (dalej: „szlak”). W tym celu m.in. przeznaczyła w swoim budżecie środki 
finansowe na jego bieżące utrzymanie, wydatkując je zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Utrzymała utworzone na terenie Gminy w trakcie budowy szlaku 
Miejsce Obsługi Rowerzystów (dalej: „MOR”), dokonała przebudowy dróg gminnych 
włączonych w skład szlaku i dbała o właściwy stan jego oznakowania. 
Przeprowadziła także pięcioletnie kontrole okresowe stanu technicznego obiektów 
wchodzących w skład szlaku i podejmowała skuteczne działania w celu jego 
promocji, w tym na rzecz zwiększenia wiedzy o jego przebiegu wśród 
społeczeństwa. Nie podejmowała jednak aktywnej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie rozwoju na jej terenie turystyki rowerowej. Wskazać 
należy także, że Gmina nie dysponowała wiedzą o ewentualnym wzroście ruchu 
turystycznego na swoim terenie, w tym w związku z funkcjonowaniem szlaku, ani nie 
prowadziła analiz w tym zakresie. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:  

− nieprzeprowadzania corocznych przeglądów technicznych zarządzanych przez 
Gminę dróg i mostów znajdujących się w ciągu szlaku, co było niezgodne 
z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3, 

                                                      
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. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, dalej: „Prawo budowlane”. 
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− nieprowadzenia książek tych dróg i dziennika ich objazdów, co było niezgodne 
odpowiednio z § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości 
projektu dotyczącego Szlaku 

1.1. W 2015 r. na terenie Gminy został wykonany przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Samorząd”) odcinek szlaku Green Velo, w ramach 
projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-
Mazurskie” (dalej: „projekt”). W tym celu, 19 listopada 2012 r. zawarł z Gminą 
umowę partnerską w sprawie realizacji projektu na obszarze Gminy (dalej: „umowa 
partnerska”) oraz 20 lipca 2015 r. umowę o przekazaniu środków Unii Europejskiej 
i udzieleniu pomocy finansowej Gminie na realizację zadań będących częścią 
ww. projektu (dalej: „umowa o dofinansowanie”). Na mocy umowy partnerskiej 
Gmina została zobowiązana m.in. do:  

− zabezpieczenia w swoim budżecie środków na utrzymanie trwałości projektu na 
swoim terytorium, 

− nadzoru i odbioru wykonywanych na swoim terenie robót związanych 
z projektem, 

− prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie5, 

− zapewnienia trwałości projektu na swoim terenie przez okres pięciu lat od jego 
zakończenia. 

W kontrolowanym okresie Gmina na utrzymanie znajdującego się na jej terenie 
odcinka szlaku zaplanowała w swoim budżecie środki w wysokości 95,0 tys. zł6, 
z tego: na utrzymanie i eksploatację odcinków dróg – 88,0 tys. zł  
i na utrzymanie i eksploatację obiektów mostowych i przepustów – 7,0 tys. zł. 
Ww. kwota została wydatkowana w wysokości zgodnej z przyjętym planem.  

Analiza sześciu wydatków poniesionych przez Gminę na bieżące utrzymanie 
obiektów tworzących szlak, o łącznej wartości 60,1 tys. zł (63,3% ogółu takich 
wydatków poniesionych w kontrolowanym okresie), wykazała że zostały one 
właściwie opisane  i poniesione w sposób zgodny z wymogami art. 44 ust. 1 pkt 2 
i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7, tj. na cele 
i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu 
terytorialnego,   w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań oraz  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.  

                                                      
4 Dz. U. Nr 67 poz. 582, dalej: „rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg”. 
5 Dotyczyło to przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji tej umowy, a w szczególności: kopii opłaconej faktury 
wraz z jej pełnym opisem, kopii wyciągu bankowego z potwierdzeniem przelewu na konto wykonawcy, kopii 
protokołu odbioru, pełnomocnictwa osób, które potwierdzają za zgodność z oryginałem ww. dokumenty, chyba, 
że wszystkie dokumenty będą potwierdzone bezpośrednio przez Burmistrza oraz po zakończeniu inwestycji   
- kopii dowodu OT. 
6 19,0 tys. zł w 2016 r., 70,0 tys. zł w 2017 r. i po 3,0 tys. zł w 2018 r. i 2019 r. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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Ponadto, w latach 2017-2018 Gmina dokonała przebudowy sześciu dróg gminnych, 
stanowiących zarządzaną przez nią część szlaku. Na ten cel pozyskała  
w ww. latach środki finansowe w wysokości 5 967,0 tys. zł (1 528,0 tys. zł w 2017 r. 
i 4 439,0 tys. zł w 2018 r.). W 2017 r. pozyskano 1 528,0 tys. zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 2018 r. 3 947,0 tys. zł w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej, a także 492,0 tys. zł w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

 (akta kontroli str. 7-56) 

1.2. W kontrolowanym okresie na terenie Gminy znajdowało się łącznie 13,4 km 
szlaku, z tego: 3,3 km stanowiły drogi zarządzane przez Gminę8, a 10,1 km drogi 
zarządzane przez Powiat Bartoszycki. Wszystkie drogi zarządzane przez Gminę, 
które włączono w przebieg szlaku (nr: 120155N – długość szlaku przebiegającego tą 
drogą wynosiła 1 007 m, 121057N – 193 m, 121058N – 172 m, 121059N – 350 m, 
121060N – 318 m i 121056N – 1 240 m) znajdowały się na terenie miasta Sępopol9. 
Ponadto, zgodnie z umową partnerską oraz protokołem odbioru końcowego robót 
i przekazania do eksploatacji obiektu „trasa rowerowa na terenie powiatu 
bartoszyckiego w gminie Sępopol” z 19 czerwca 2015 r. oraz protokołem odbioru 
końcowego wykonanych robót z 22 czerwca 2015 r., inwestor szlaku, tj. Samorząd, 
przekazał Gminie MOR przy ul. Dworcowej w Sępopolu, o wartości 80,6 tys. zł10. 
Na terenie Gminy nie funkcjonowały obiekty posiadające status Miejsc Przyjaznych 
Rowerzystom (dalej: „MPR”). 

Dla wszystkich ww. obiektów szlaku, zarządzanych przez Gminę, prowadzone były 
książki obiektów budowlanych, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2010 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego11. Książki takie założono dla ww. dróg w listopadzie 2019 r., a dla 
MOR – we wrześniu 2015 r. Znajdowały się w nich m.in. wpisy o przeprowadzonych 
kontrolach obiektów. W książkach prowadzonych dla ww. dróg wpisano po jednej 
pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów (wszystkie odbyły się 
27 listopada 2019 r. i zostały przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w specjalności inżynieryjno-drogowej). W książce prowadzonej dla MOR 
ujęto: 

− kontrolę okresową roczną przeprowadzoną 22 sierpnia 2018 r. przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

− kontrolę okresową pięcioletnią przeprowadzoną 9 czerwca 2016 r. przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

− 10 tzw. kontroli podstawowych (po jednej przeprowadzonej w 2015 r. i 2020 r. 
oraz po dwie w latach 2016-2019), z których pięć przeprowadziły osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
jedną – osoba posiadająca uprawnienia budowalne w specjalności drogowej, 
a pozostałe cztery – osoby nie posiadające uprawnień budowlanych12. 

Burmistrz wyjaśniła, że kontrole podstawowe MOR zawierały identyczny zakres jak 
coroczne kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych. 

                                                      
8 Były to drogi nr: 120155N (długość szlaku przebiegającego tą drogą wynosiła 1 007m), 121057N (193 m), 
121058N (172 m), 121059N (350 m), 121060N (318 m) i 12156N (1 240 m). 
9 Odpowiednio ulice: Długa, Kościelna, Kościuszki, Moniuszki, Mostowa i Korszyńska. 
10 Wykonane oznakowanie pionowe szlaku, łącznej wartości 8,0 tys. zł zostało przekazane Powiatowi 
Bartoszyckiemu. 
11 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1134. 
12 Informacje o kontrolach podstawowych zostały przekazane Samorządowi, jednak w Urzędzie nie zachowały 
się potwierdzenia przekazania takich informacji po kontrolach przeprowadzonych 18 września 2015 r., 
22 kwietnia 2016 r., 23 września 2016 r. i 21 kwietnia 2017 r. 
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W wyniku przeprowadzonych z udziałem specjalisty z zakresu budowy dróg 
i mostów oględzin zarządzanego przez Gminę odcinka szlaku ustalono m.in., że: 

− obiekty tworzące MOR przy ul. Dworcowej w Sępopolu (drewniana, kryta wiata 
z miejscami do siedzenia, stół drewniany z ławami, miejsce postojowe dla 
siedmiu rowerów, miejsca na odpady z pojemnikami do ich segregacji, toaleta 
przenośna i tablica informacyjna dotycząca szlaku) były powszechnie dostępne 
oraz znajdowały się w bardzo dobrym stanie technicznym i estetycznym, 

− wszystkie zarządzane przez Gminę drogi wchodzące w skład szlaku posiadały 
nawierzchnię asfaltową, bez widocznych śladów ubytków i pęknięć, 

− oznakowane szlaku (znaki R4, R4c, R4d i R4e) było czytelne i umieszczone 
w widocznych miejscach. 

(akta kontroli str. 49-131, 258) 

1.3. Umowa partnerska i umowa o dofinansowanie nie zobowiązywały Gminy 
do monitorowania wskaźników produktu i rezultatu oraz przekazywania takich 
informacji Samorządowi lub innemu podmiotowi. W kontrolowanym okresie Gmina 
utrzymała w należytym stanie technicznym mienie wytworzone w trakcie realizacji 
projektu na jej terenie i przekazane jej przez Samorząd, tj. MOR przy ul. Dworcowej 
w Sępopolu. 

Z dokumentów posiadanych przez Urząd wynikało, że w latach 2016-2020 
(I kwartał) nie otrzymał on informacji o przypadkach zagrożeń występujących 
na zarządzanym przez nią odcinku szlaku, problemów oraz wypadków z udziałem 
rowerzystów. Według informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji 
w Bartoszycach wynikało, że w okresie tym na znajdującym się na terenie Gminy 
odcinku szlaku odnotowano cztery zdarzenia drogowe (jeden wypadek i trzy kolizje), 
w wyniku których w 2017 r. ranna została jedna osoba. Natomiast na drogach 
zarządzanych przez Gminę miały miejsce dwie kolizje (obie w 2018 r.), 
spowodowane m.in. nieprawidłowym wykonaniem skrętu przez osobę kierującą 
rowerem13. 

W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęły skargi, wnioski i zapytania 
dotyczące odcinka szlaku znajdującym się na terenie Gminy. 

Burmistrz wyjaśniła, że odnotowano problemy związane z zarządzeniem szlakiem 
polegające na dewastacji MOR przez młodzież. Poinformowała, że w związku z tym 
zwrócono się do Policji o zwiększenie liczby patroli, planowane jest również 
utworzenie w tym miejscu stałego monitoringu.  Wyjaśniła również, że miały miejsce 
przypadki dewastacji oznakowania szlaku, a zniszczone znaki były na bieżąco 
uzupełniane i odnawiane przez pracowników Gminy (właściwy stan tego 
oznakowania potwierdziły oględziny przeprowadzone w toku kontroli).  

(akta kontroli str. 7-25, 97-103, 132-139) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W kontrolowanym okresie Urząd nie prowadził książek dróg i dziennika objazdów 
dla wszystkich dróg gminnych wchodzących w skład szlaku, tj. dróg nr: 120155N, 
121057N, 121058N, 121059N, 121060N i 121056N. Było to niezgodnie odpowiednio 
z § 10 i § 11 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg. 

Burmistrz wyjaśniła, że drogi te zostały przekazane Gminie przez Powiat 
Bartoszycki, jednak nie otrzymała ona wraz z nimi przynależnych im książek drogi. 
Poinformowała także, że ze względu na zły stan techniczny tych dróg w latach  

                                                      
13 W odniesieniu do pozostałych dróg, powodem wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez 
kierującego rowerem, a powodem kolizji – nieprawidłowe wymijanie przez osobę kierującą rowerem. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2016-2018 dokonano ich gruntownej przebudowy. Po zakończeniu wszystkich 
inwestycji, w 2019 r. zostały założone dla ww. dróg książki obiektu budowlanego 
oraz dokonano okresowej pięcioletniej kontroli ich stanu technicznego. Podała 
również, że nie prowadzono dzienników objazdu ww. dróg ze względu na 
przeprowadzaną przebudowę, po zakończeniu której wykonawcy dokonywali 
przeglądów wykonanych prac w cyklu rocznym i nie istniała potrzeba ich napraw. 

(akta kontroli str. 97-103) 

2. Urząd nie przeprowadził w latach 2016-2020 (I kwartał) okresowych corocznych 
kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w odniesieniu do wszystkich 
ww. dróg i obiektów mostowych (tj. dwóch mostów drogowych na rzekach Łyna 
i Guber) znajdujących się ciągu odcinka szlaku zarządzanego przez Gminę oraz 
w 2016 r. w odniesieniu do MOR przy ul. Dworcowej w Sępopolu. Było to niezgodne 
z postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. 

Burmistrz wyjaśniła, że ze względu na ograniczone środki budżetowe 
przeprowadzano jedynie okresowe kontrole pięcioletnie stanu technicznego 
ww. mostów. Podała także, że do listopada 2020 r. zostanie przeprowadzona 
okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych wchodzących 
w skład szlaku. 

(akta kontroli str. 60-64, 97-105) 

W kontrolowanym okresie Gmina utrzymała obiekty szlaku Green Velo przekazane 
jej w 2015 r. przez Samorząd w ramach realizacji projektu. Zapewniła w swoim 
budżecie środki finansowe na ich bieżące utrzymanie, w tym na oznakowanie 
szlaku, wydatkując je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przeprowadziła 
także pięcioletnie kontrole okresowe stanu technicznego tych obiektów i dokonała 
przebudowy dróg tworzących zarządzany przez nią odcinek szlaku. 
Nie przeprowadziła natomiast corocznych przeglądów stanu technicznego 
zarządzanych przez nią dróg i mostów znajdujących się w ciągu szlaku oraz nie 
prowadziła książek tych dróg i dziennika ich objazdów. 

2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania 
Szlaku, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej 

2.1. W kontrolowanym okresie Gmina nie gromadziła, nie wykorzystywała oraz nie 
analizowała informacji związanych z rzeczywistym wykorzystaniem odcinka szlaku. 
Jak wyjaśniła Burmistrz nie zachodziła potrzeba gromadzenia takich informacji.  

(akta kontroli str. 7-25, 140, 258-259) 

2.2. Gmina posiadała dokument strategiczny, tj. Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Sępopol na lata 2017-2023, zatwierdzony uchwałą Nr LVI/489/18 Rady Miejskiej 
w Sępopolu z dnia 24 sierpnia 2018 r. W dokumencie tym jednym z celów 
strategicznych w sferze przestrzenno-przyrodniczej był rozwój turystyki. Była ona 
oparta m.in. na turystyce rowerowej, bowiem przez Gminę przebiegają cztery szlaki 
rowerowe: szlak „Doliny Rzeki Łyny” (31,5 km), szlak „Pogranicza” (35 km), szlak 
„Bociana Białego” (29 km) oraz Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo” (na terenie 
Gminy ok. 13 km) wraz z MOR, zapewniającym możliwość odpoczynku. Zgodnie 
z ww. Strategią silną stroną Gminy, poza czystym środowiskiem i położeniem 
geograficznym (malowniczym krajobrazem rzek Łyna i Guber), była również oferta 
turystyczna w postaci ścieżek rowerowych, licznych zabytków i rowerowego Szlaku 
Bocianiego.  

W kontrolowanym okresie Gmina podjęła działania wskazane w strategii w zakresie 
poprawy stanu technicznego dróg. W latach 2017-2018 gruntownie przebudowano 
wszystkie drogi gminne, przez które przebiega szlak – co zostało szczegółowo 
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opisane w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia. Gmina nie prowadziła badań 
wpływu przeprowadzanych inwestycji na wykorzystanie szlaku. Jak wyjaśniła 
Burmistrz, nie było potrzeby przeprowadzania takich działań.  

W latach 2016-2020 (I kw.) Gmina nie zawierała umów i porozumień w zakresie 
zarządzania szlakiem, jednakże, jak wyjaśniła Burmistrz, Urząd współpracował 
w tym zakresie z jednostką Powiatu Bartoszyckiego, tj. Zarządem Dróg 
Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc. Współpraca ta polegała m.in. na bieżącej 
wymianie informacji dotyczącej stanu technicznego dróg znajdujących się w ciągu 
szlaku. Były to przede wszystkim zgłoszenia dotyczące uzupełnienia ubytków 
w nawierzchni dróg powiatowych, przez które przebiega szlak oraz zgłoszenia 
dotyczące cięć sanitarnych zieleni przydrożnej, tj. przycinki gałęzi i usunięcia 
krzaków. 

(akta kontroli str. 141-232, 251-257) 

2.3. Gmina nie podejmowała współpracy z podmiotami posiadającymi rekomendację 
MPR ponieważ, jak stwierdziła Burmistrz, na jej terenie nie był zarejestrowany 
żaden podmiot posiadający w/w rekomendację. 

(akta kontroli str. 251-257) 

2.4. Problematyka związana z funkcjonowaniem szlaku i infrastruktury 
towarzyszącej poruszana była na sesjach Rady Miejskiej w Sępopolu. I tak: 

− Radni Rady Miejskiej w Sępopolu zostali poinformowani  w trakcie XX sesji dnia 
29 listopada 2012 r. przez Burmistrza o popisaniu umowy w Urzędzie 
Marszałkowskim na ścieżki rowerowe (zał. Nr 1 do protokołu z sesji  
– Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami za okres 6 września 2012 r.  
– 29 listopada 2012 r.). 

− W trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dnia 29 grudnia 2014 r.  
Skarbnik Gminy, szczegółowo omawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2015 r. informowała, że w budżecie na 
2015 r. zaplanowano środki finansowe na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w kwocie 74,6 tys. zł  
– uchwała III/15/14 r. podjęta w trakcie III sesji Rady Miejskiej w Sępopolu 
30 grudnia 2014 r.  

− Radni zostali poinformowani w trakcie XI sesji w dniu 27 lipca 2015 r.  
o zmianach finansowych w omawianym przedsięwzięciu inwestycyjnym  
i zwiększeniu kwoty dotacji z Samorządu Województwa o 18,8 tys. zł  (uchwała 
Nr XI/63/15).  

− Burmistrz poinformowała radnych o ostatecznej kwocie projektu i zakończeniu 
jego realizacji przy omawianiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r. oraz 
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r. 
w trakcie posiedzeń: Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2016 r., Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Mienia Komunalnego i Spraw Społecznych 
w dniu 28 czerwca 2016 r. 

Z informacji opisowej do ww. sprawozdania wynikało, że „w 2015 r. zakończono 
budowę w Sępopolu przy ul. Dworcowej MOR w ramach zadania Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Było to 
zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Oddano do użytku 
drewnianą wiatę dla rowerzystów, wyposażoną w ławostoły, stojaki na rowery, 
kosze na odpady segregowane z drewnianym ogrodzeniem, nawierzchnię 
z kostki brukowej i nasadzenia roślin. Wartość inwestycji wyniosła 80,6 tys. zł 
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i została opłacona w całości ze środków zewnętrznych, w tym 76,6 tys. zł ze 
środków Unii Europejskiej i 4,0 tys. zł ze środków Samorządu. 

(akta kontroli str. 233-235) 

2.5. Gmina we współpracy z Miejsko-Gminnym Stowarzyszeniem Bezrobotnych 
w Sępopolu realizowała zadanie polegające na adaptacji lokalu na Gminne Centrum 
Informacji wraz z Galerią Artystyczną w Sępopolu. Lokal użyczony Stowarzyszeniu 
przez Gminę znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie MOR. Jak podała 
Burmistrz, wyremontowane pomieszczenia zwiększyły atrakcyjność oferty 
turystycznej szlaku rowerowego przebiegającego na terenie Gminy. 

(akta kontroli str. 251-257) 

2.6. Gmina podjęła następujące uchwały dotyczące współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie14: 

− Nr XVI/85/15 z 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2016, 

− Nr XXXII/171/16 z 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2017, 

− Nr XLIII/303/17 z 28 września 2017 w sprawie zmiany w Gminnym programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2017, 

− Nr XLVI/337/17 z 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2018, 

− Nr LVIII/510/18  z 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 
2019, 

− Nr XIV/266/19 z 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2020, 

− Nr XV/277/19 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/266/19 
Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy 
Sępopol na rok 2020. 

Podjęcie tych uchwał zostało poprzedzone zarządzeniem przez Burmistrza 
konsultacji społecznych w sprawie ww. programów. 

                                                      
14 Dz. U. z 2019 r. poz. 688. 
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Analiza tych programów wykazała, że brak w nich było zapisów dotyczących 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki, w tym z turystyką 
rowerową. W związku z tym, jak wyjaśniła Burmistrz, nie zlecano organizacjom 
pozarządowym żadnych zadań związanych z turystyką rowerową. 

 (akta kontroli str. 236, 251-268) 

2.7. W kontrolowanym okresie Gmina nie współpracowała i nie wspierała innych 
podmiotów w zakresie realizacji zadań mających na celu wykorzystanie szlaku 
i rozwój infrastruktury towarzyszącej. Jak podała Burmistrz, w kontrolowanym 
okresie żaden podmiot zewnętrzny nie złożył propozycji współpracy w zakresie 
rozwoju takiej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 28, 251-257) 

2.8. W latach 2016-2020 (I kwartał) szlak był wykorzystywany jako element promocji 
Gminy. Informacje na temat szlaku zamieszczone zostały na stronie internetowej 
Urzędu pod adresem internetowym: https://sepopol.pl/PL/3258/111/trasy_rowerowe/k/. 
Ponadto, jak wyjaśniła Burmistrz, Gmina zorganizowała imprezy i wydarzenia 
rekreacyjno-kulturalne z wykorzystaniem infrastruktury szlaku. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Sępopolu, korzystając z niej zorganizował m.in.: 

− dwie wycieczki rowerowe dla seniorów z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(uczestniczyło w nich około 30 osób), 

− happening „Zabij Nudę”, organizowany w latach 2018-2019 z wykorzystaniem 
obiektów MOR, połączony z pokazami akrobacji na rowerach BMX 
i malowaniem muralu, 

− promocję szlaku w ramach realizowanego międzynarodowego projektu 
filmowego „Oczy szeroko otwarte”15, polegającą na nakręceniu trzech filmów, 
z których jeden dotyczył okolicznych zabytków kultury i historii, a także walorów 
turystycznych okolic Sępopola, w tym szlaku Green Velo. 

W okresie trwałości projektu, w 2017 roku Urząd przygotował ulotki promocyjne 
dotyczące szlaków rowerowych znajdujących się na terenie Gminy, a w 2018 roku 
wydał folder promocyjny Gminy, w którym zamieszczono informacje o trasach 
rowerowych znajdujących się na jej terenie. Łączne wydatki na ww. działania 
promocyjne wyniosły 17,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 237-249, 251-257, 269-271) 

2.9. Jak podała Burmistrz, Gmina nie prowadziła statystyk dotyczących wzrostu 
ruchu turystycznego i rozwoju turystyki w związku z funkcjonowaniem szlaku, gdyż 
nie było takiej potrzeby. 

(akta kontroli str. 251-257, 272) 

2.10. W kontrolowanym okresie Gmina nie podejmowała żadnych działań 
i przedsięwzięć w zakresie planowania zarządzania szlakiem po zakończeniu 
okresu trwałości projektu, w tym rozbudowy infrastruktury towarzyszącej. 
Nie planowano również kontynuowania działań mających na celu dalszy rozwój sieci 
tras rowerowych, w tym dobudowywania i dołączania nowych tras i ścieżek 
rowerowych. 

(akta kontroli str. 28, 133, 250, 251-257) 

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

  

                                                      
15 Organizowaną w formie warsztatów filmowych, w których uczestniczyli mieszkańcy Sępopola. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Gmina podejmowała skuteczne działania w celu promocji szlaku, w tym na rzecz 
zwiększenia wiedzy o jego przebiegu wśród społeczeństwa, a także współpracowała 
z Miejsko-Gminnym Stowarzyszeniem Bezrobotnych w Sępopolu – adaptując lokal 
na Gminne Centrum Informacji wraz z Galerią Artystyczną. Nie podejmowała 
natomiast aktywnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i nie zlecała 
im zadań z zakresu turystyki, jak również z podmiotami gospodarczymi w celu 
powstania na jej terenie MPR. Nie dysponowała też wiedzą o wzroście ruchu 
turystycznego, w tym związanego ze szlakiem, pomimo, iż rozwój turystyki, w tym 
rowerowej, ujęty był jako jeden z celów w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, 
wnioskuje o: 

 Założenie książek drogi i dziennika objazdu dla wchodzących w skład szlaku 1.
dróg zarządzanych przez Gminę. 

 Przeprowadzanie corocznych kontroli stanu technicznego obiektów 2.
budowlanych wchodzących w skład zarządzanego przez Gminę odcinka szlaku. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, 8 czerwca 2020 r. 
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