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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/087 – Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie w warmińsko-
mazurskim. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/51/2017 z 18 kwietnia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity (dalej: „Urząd” lub 
„Gmina”).  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity (dalej: „Wójt”). 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie w latach 2014-2017 (I kw.).  

Pozytywnie oceniono: 

- rzetelne zaplanowanie i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na drodze 
gminnej, która wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
poprawę warunków transportowych, 

- wybór wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2 
(dalej: „ustawa Pzp”), tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, 

- uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku realizacji ww. zadania, 

- rozliczenie zadań z wykonawcami zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 

- terminowe sporządzenie i przekazanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad rocznych informacji o sieci dróg gminnych, 

- prawidłową realizację zimowego utrzymania dróg. 

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości dotyczyły: 

- nieopracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania oraz ochrony dróg, 
wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych3, 

- nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg wynikających  
z ustawy o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane4, 

- nieprowadzenia książek dróg i dzienników objazdów dróg, wymaganych 
postanowieniami § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 
2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia  

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. (dalej: „ustawa Pzp”). 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm. (dalej: „ustawa o drogach publicznych”). 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. (dalej: „ustawa Prawo budowlane”). 
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i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, 
tunelach oraz promach5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach 
lokalnych oraz ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków transportowych 

1.1. W latach 2014-2016 łączna długość zarządzanych gminnych dróg nie ulegała 
zmianie i wynosiła 411,57 km, z czego 19 dróg o długości 65,3 km posiadało 
kategorię drogi gminnej publicznej, zaś  346,27 km stanowiły drogi wewnętrzne i 
gruntowe, nieposiadające kategorii. Publiczne drogi gminne utwardzone wyniosły 
łącznie 11,3 km 17,3% ogółu dróg gminnych, z czego 5 km (7,7%) posiadało 
nawierzchnię bitumiczną, 0,3 km (0,4%) utwardzoną kostką betonową, a 6 km 
(9,2%) nawierzchnię gruntową utwardzoną. Pozostałe 54 km (82,7%) dróg 
gminnych posiadało nawierzchnię gruntową nieutwardzoną.  

W badanym okresie nakłady Gminy na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz 
wydatki inwestycyjne (w tym budowa chodników, wiat przystankowych) wynosiły od 
144,7 tys. zł do 214,7 tys. zł i stanowiły od 0,98 do 1,4% wydatków Gminy ogółem. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-11) 

Wójt, jako zarządca dróg gminnych, nie opracował projektów planów rozwoju sieci 
drogowej, co zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, należy do jego 
obowiązków. Nie sporządził również projektów planów finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich (art. 20 pkt 2 ww. ustawy). 

Wójt wyjaśnił m.in., że uwzględniając ogólną sytuację finansową Gminy oraz poziom 
posiadanych środków finansowych na drogi, a także potrzeby w zakresie 
drogownictwa, opracowywanie planu rozwoju sieci drogowej dla Gminy jest 
bezcelowe. Sieć dróg gminnych obejmuje 65 km dróg i posiada bardzo 
zróżnicowany standard. Drogi te nie posiadają jednak większego znaczenia 
komunikacyjnego. W przeważającej części miejscowości w Gminie, główna obsługa 
komunikacyjna prowadzona jest przez sieć dróg powiatowych. Ponadto drogi na 
terenie Gminy posiadają klasę D – najniższą z klas dróg publicznych. Realizacja 
zadań, które zostałyby określone w niniejszym planie uzależniona byłyby  
w szczególności od sytuacji finansowej Gminy, a sytuacja ta nie pozwala na większe 
plany inwestycyjne. Niezbędnym warunkiem realizacji założonych do wykonania 
zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg gminnych byłoby zasilenie 
budżetu zewnętrznymi środkami. Jednak możliwość pozyskania takich środków na 
drogi jest bardzo ograniczona, ponieważ najczęściej drogi te nie spełniają 
podstawowych kryteriów określonych w warunkach dofinansowania (np. nie 
prowadzą do obiektów użyteczności publicznej). Dlatego obecnie istnieje 
konieczność etapowania zadań związanych z przebudową drogi i wydłuża się okres 
ich realizacji. Plany inwestycyjne rozwoju sieci drogowej ujęte zostały w budżecie 
gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zadania określone w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy  
o drogach publicznych, są bezspornie przypisane zarządcom dróg i nie przewidują 
możliwości odstąpienia od ich wykonania. Plany rozwoju sieci drogowej oraz plany 
ich finansowania są dokumentami strategicznymi, określającymi np. kierunki rozwoju 
i utrzymywania sieci zarządzanych dróg, a także okres realizacji zadań 
inwestycyjnych i utrzymaniowych oraz ich wartość szacunkową.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-13) 

                                                      
5 Dz. U. Nr 67, poz. 583 (dalej: „rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r.”). 
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W okresie objętym kontrolą Gmina współpracowała z Powiatem Mrągowskim  
i wniosła uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 150 tys. zł (50%) na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 
nr 1509N Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek w km 9+600 – 
10+673)”. Inwestycja ta została zakończona w grudniu 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 14) 

W badanym okresie zadania dotyczące wykonywania obowiązków zarządcy dróg  
i organizacji ruchu przypisane były do Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu. W Referacie tym, sprawami 
dotyczącymi dróg zajmowały się dwie osoby, tj. kierownik Referatu (posiadający 
wykształcenie wyższe rolnicze), podinspektor do 30.09.2016 r. (wykształcenie 
wyższe budowlane; po uzyskaniu uprawnień budowlanych rozwiązał stosunek 
pracy), zaś wcześniej, tj. od 01.12.2016 r. - inspektor (wykształcenie wyższe 
prawnicze, szkolenia z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych). 

W Gminie, zadania z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego realizował również od 01.07.2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Warpunach Sp. z o.o. należący do Gminy. Spośród 22 osób zatrudnionych w tej 
Spółce (w tym 6 w pionie księgowości), prezes Spółki posiadał wykształcenie 
wyższe geodezyjne i kartograficzne, a specjalista ds. gospodarki komunalnej - 
licencjat z ekonomii. Pozostałe osoby były zatrudnione na stanowiskach traktorzysty 
i operatora maszyn, kierowcy, konserwatora i operatora urządzeń grzewczych. Ww. 
osoby nie uczestniczyły w kursach lub szkoleniach dotyczących administrowania 
zasobem drogowym oraz zarządzaniem ruchem na drogach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 15-85) 

1.2. W badanym okresie Gmina prowadziła samodzielnie jedną inwestycję pn. 
„Przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach”, o wartości 271.225,73 zł. Inwestycja ta 
została zrealizowana przy udziale środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Wykonano ją w oparciu o dokumentację projektowo - 
kosztorysową, za którą na podstawie umowy z 04.11.2015 r. Gmina zapłaciła kwotę 
13.038,00 zł. 

Realizację ww. inwestycji rozpoczęto w dniu 21.11.2016 r. na podstawie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Wykonawcę wyłoniono prawidłowo w trybie przetargu nieograniczonego,  
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, wynikającej z ustawy Pzp.  
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przyjęto, że 
potwierdzeniem zdolności technicznej i zawodowej jest spełnienie warunku, aby 
wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie 
dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej  
o powierzchni co najmniej 900 m2 wraz z budową lub przebudową sieci kanalizacji 
deszczowej o długości co najmniej 150 mb każda.  
W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta wykonawcy, która została oceniona 
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.  
Proces wyłaniania wykonawcy był kontrolowany przez Urząd Zamówień Publicznych 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie 
stwierdziły nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 86-129) 

W dniu 07.04.2017 r. Gmina ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. 
„Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie”, na którą uzyskała dotację 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 70 tys. zł. W terminie 
do składana ofert wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec czego, 
na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, przetarg unieważniono.  

W dniu 25.04.2017 r. Gmina ponownie ogłosiła postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie ww. inwestycji. Na dzień 06.06.2017 r. 
komisja podjęła decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a podpisanie umowy  
z wybranym oferentem zaplanowano na 09.06.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 98-128) 

1.3. Inwestycja dotycząca przebudowy ulicy Jeziornej w Warpunach była 
realizowana w oparciu o umowę z wykonawcą z 21.10.2016 r. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w okresie od 5 do 12 stycznia 2017 r. oraz od 18 stycznia do  
21 lutego 2017 r. wstrzymał roboty z uwagi na ujemne temperatury uniemożliwiające 
prawidłową realizację inwestycji. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 10 umowy w związku 
z wystąpieniem w trakcie realizacji umowy obiektywnych czynników 
uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym terminie, strony postanowiły 
dokonać zmiany terminu wykonania umowy z 28.02.2017 r. na 31.03.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 129) 

1.4. Ww. inwestycję faktycznie zakończono 28.02.2017 r. W trakcie realizacji 
inwestycji dokonywano odbiorów częściowych robót oraz prac ulegających zakryciu: 
kanalizacji deszczowej, linii kablowej, skrzynek rozsączających i wpustów. 
Zrealizowane zadanie zostało rozliczone z wykonawcą na podstawie faktury  
z 14.03.2017 r. Na dzień 31.05.2017 r. (tj. w czasie prowadzenia kontroli NIK) trwał 
proces rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego złożonego w dniu 24.04.2017 r. wniosku o płatność. Zgodnie z ww. 
wnioskiem, efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji tej inwestycji była 
przebudowa drogi o długości 216 m. 

(dowód: akta kontroli str. 129-141) 

1.5. Według opinii uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 od Komendanta Powiatowego Policji 
w Mrągowie, przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach wpłynęła na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 142-145) 

W wyniku oględzin ww. inwestycji przeprowadzonych w dniu 17.05.2017 r. przez 
kontrolera NIK stwierdzono, że została ona wykonana zgodnie z projektem 
(nawierzchnia z kostki brukowej i płyt ażurowych Eko).  

 (dowód: akta kontroli str. 187-195) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
niewłaściwego stanu technicznego dróg gminnych. 

Wpłynęło natomiast osiem wniosków od Rady Gminy, mieszkańców Gminy, 
właścicieli nieruchomości i organizacji pozarządowych o remonty i modernizacje 
dróg gminnych. Odpowiedzi na wnioski zostały przekazane wnioskodawcom  
w terminach od 3 do 28, tj. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego7. 

(dowód: akta kontroli str. 146-150) 
                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) W badanym okresie nie prowadzono okresowych kontroli stanu dróg, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymaganych  
art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. Nie założono także książek drogi oraz 
dzienników objazdu drogi, stosownie do wymogów określonych w § 10 i 11 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 

(dowód: akta kontroli str. 151) 
Wójt wyjaśnił, że brak ponoszonych nakładów (nie uwzględniając remontów  
w ramach bieżącej konserwacji), jakiejkolwiek innej dokumentacji, brak wydanego 
pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia robót budowalnych powoduje, że książki 
obiektu dla zdecydowanej większości dróg gminnych posiadałyby tylko wpis 
dotyczący numeru ewidencyjnego działki, na której położona jest droga. Drogi 
gminne nie posiadają podstawowych elementów składających się na definicję drogi 
oraz pasa drogowego – brak jest wyraźnych granic podziału na jezdnię, pobocze 
i pas drogowy. Z uwagi na to, że aktualnie trzeba byłoby założyć 19 książek 
obiektów budowalnych, dla których poza wypisem z ewidencji gruntów brak innej 
dokumentacji, prowadzenie książek ograniczałoby się do dokonywania wpisu do 
poszczególnych rubryk – słowa „brak”. Przydatność książki obiektu z taką 
szczątkową informacją jest bardzo znikoma. Poza tym zgodnie z założeniami, 
książka obiektu budowlanego służy do systematycznego dokumentowania 
wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu 
technicznego obiektu budowlanego. W okresie objętym kontrolą nie były 
prowadzone dla dróg gminnych dzienniki objazdów dróg, stosowanie do wymogów  
§ 10 i 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych. Jednakże 
przynajmniej raz w miesiącu dokonuje się objazdów dróg na terenie Gminy Sorkwity, 
podczas których weryfikuje się wykonanie prac remontowych wskazanych  
w „Zestawieniu remontowanych dróg gminnych przez ZGK w Warpunach Sp. z o.o.” 
w danym okresie rozliczeniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 152-154) 

Zdaniem NIK posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji dróg i obiektów 
mostowych jest ustawowym obowiązkiem każdego zarządcy drogi publicznej, 
wynikającym wprost z ustawy o drogach publicznych. Ww. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. nakłada na zarządców dróg publicznych 
obowiązek, zgodnie z którym musi przez nich zostać prowadzona ewidencja dróg  
w formie pisemnej lub elektronicznej.  

2) W okresie objętym kontrolą nie prowadzono okresowych kontroli stanu 
technicznego administrowanych dróg publicznych, jako obiektów liniowych, 
wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 151) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że powodem nieprowadzenia badań były za wysokie koszty 
zlecenia tych przeglądów osobom z uprawnieniami techniczno-budowalnymi, 
ponieważ wśród pracowników Urzędu Gminy Sorkwity nie ma pracownika 
posiadającego uprawnienia budowlane pozwalające na dokonywanie przeglądów. 

 (dowód: akta kontroli str. 153-154) 

 
 
2.2. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 16 lutego 2005 r., sporządzono i terminowo przekazano 
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, dla celów statystycznych, 
coroczne informacje o sieci dróg publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 160-166) 
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2.3. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny dwóch (jedynych) odcinków dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej8 o łącznej długości 4,278 m wykazały, że 
posiadały one uszkodzenia nawierzchni w postaci miejscowych spękań siatkowych  
i wzdłużnych na całej szerokości drogi oraz łat punktowych, nie powodujące jednak 
istotnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli9 dokonał oceny stanu nawierzchni ww. dróg 
posiadających nawierzchnię bitumiczną stosując klasy10 przyjęte przez zarządcę 
dróg krajowych. I tak, droga: 
− Gizewo - granica Gminy oceniono w zakresie: stanu powierzchni, nośności  

i kolein – klasa „C”, 
− Maradki - Borowski Las – Borowe: stan powierzchni jako dobry (klasa A), 

nośność - stan ostrzegawczy (klasa C) i koleiny – stan zadowalający (klasa B) 
(dowód: akta kontroli str. 209-222, 224-240) 

Na ww. dwóch drogach o nawierzchni bitumicznej poddanych oględzinom przez 
kontrolera NIK wystąpiło zanieczyszczenie nawierzchni piaskiem lub ziemią oraz 
porost roślinnością na długości od 1 do 120 m i szerokości do 1,6 metra. Zdaniem 
Najwyższej Izby Kontroli, zanieczyszczenie takie może wpływać na zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utrzymanie zaś nawierzchni dróg, zgodnie  
z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, należy do obowiązków zarządcy drogi. 
Kontrola wykazała również, że na drodze gminnej w miejscowości Gizewo 
znajdował się niezabezpieczony otwór o głębokości ok. 15 cm i szerokości  
ok. 38 cm (brak kratki osłaniającej odpływ wód opadowych z drogi). Taki ubytek 
również mógł wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Objęte oględzinami dwa odcinki dróg gminnych o nawierzchni gruntowej11 o łącznej 
długości 4.592 m wykazały, że były one przejezdne. Posiadały jedynie nieznaczne 
punktowe zaniżenia i nierówności oraz koleiny. Na odcinku leśnym drogi 
stwierdzono ponadto uszkodzenia jej powierzchni. Widoczne były także ślady 
naprawy powierzchni, które polegały na wyrównaniu powierzchni oraz uzupełnieniu 
ubytków piaskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 196-208) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki dochodzenia przez kierujących 
roszczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z uwagi na niewłaściwy stan 
techniczny dróg gminnych.  

(dowód: akta kontroli str. 155-159) 

2.4. Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych wykonywane były 
przez Zakład Komunalny w Warpunach Sp. z o.o. Były one realizowane czterema 
ciągnikami rolniczymi uzbrajanymi w sprzęt do odśnieżania oraz koparko-ładowarką. 
Obszar Gminy został podzielony umownie na 4 obwody odśnieżania, obsługiwane 
przez przydzielonych kierowców. O rozpoczęciu akcji odśnieżania decydowano na 
podstawie oceny sytuacji oraz w wyniku zgłoszeń telefonicznych. W przypadku 
wystąpienia niebezpiecznego oblodzenia drogi gminne były posypywane piaskiem.   

(dowód: akta kontroli str.167) 

  

                                                      
8 Drogi gminne: Gizewo - Granica Gminy i Maradki - Borowski Las - Borowe. 
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
10 Klasa A (stan dobry) – nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa B (stan zadowalający) – 
nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa C (stan niezadowalający) – nawierzchnie z uszkodzeniami 
wymagającymi zaplanowania remontów, klasa D (stan zły) – nawierzchnie z uszkodzeniami i wymagające natychmiastowych 
remontów. 
11  Drogi gminne: Granica Gminy-Surmówka i droga gminna łącząca drogę powiatową nr 1636N z drogą wojewódzką nr 600). 
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W badanym okresie do Gminy nie wpłynęły wnioski jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych o uzgodnienie zjazdów z dróg gminnych. 

(dowód: akta kontroli str.223) 

Grunty pod drogami gminnymi, będące własnością Gminy zostały ujęte jako środki 
trwałe w ewidencji księgowej gminy, która była prowadzona w formie Księgi 
Środków Trwałych. Grunty pod drogami ewidencjonowane były w grupie 0 - 
zbiorczo, tj. grunty pod drogami posiadającymi kategorię oraz drogi wewnętrzne 
łącznie. Ze względu na bardzo dużą ilość pozycji, ewidencja szczegółowa 
prowadzona była elektronicznie w tabelach arkusza kalkulacyjnego. Wartość 
gruntów zbiorczo była uzgadniana z ewidencją szczegółową na dzień bilansowy tj. 
na dzień 31.12. każdego roku. Grunty pod drogami wprowadzone do ewidencji  
w wyniku komunalizacji wycenione były w wartości 1 zł/m2, natomiast w późniejszym 
okresie przyjmowano je według aktów notarialnych. Wartość dróg jako budowli 
ewidencjonowana była w grupie II według wartości początkowej przyjęcia danej 
inwestycji. Na 31.12.2016 r. wartość gruntów pod drogami gminnymi 
kategoryzowanymi wynosiła 463,5 tys. zł, wartość poniesionych nakładów 
inwestycyjnych z uwzględnieniem amortyzacji 681,4 tys. zł, a wartość urządzeń 
(most, chodniki) 47,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.168-176) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych 

3.1. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez Starostę Powiatu 
Mrągowskiego w dniu 15.03.2016 r. dla przebudowanej w 2017 r. ul. Jeziornej  
w Warpunach o długości 210 m. W wyniku oględzin zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego stwierdzono, że zlokalizowane pionowe znaki drogowe oraz 
oznakowanie poziome były zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

W okresie objętym kontrolą na zarządzanych drogach nie wprowadzano 
tymczasowej organizacji ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 177-182) 

Wójt wyjaśnił, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, nie wykonywano 
projektów organizacji ruchu dla dróg, które w przeważającej większości posiadają 
nawierzchnię żwirową oraz gruntową i wykorzystywane są głównie przez rolników. 
Na drogach o nawierzchni bitumicznej również nie wykonywano projektów 
organizacji, ponieważ oznakowanie pionowe znajdowało się na skrzyżowaniach  
z drogą powiatową i w opinii Wójta oznakowanie innym znakami (zakazującymi/ 
nakazującymi) byłoby zbyteczne biorąc pod uwagę charakter drogi i jej stopień 
wykorzystywania, a opracowane projekty organizacji ruchu mogą okazać się 
nieefektywne. Ponadto, w Urzędzie nie ma osoby posiadającej odpowiednie 
wykształcenie pozwalając na wykonywanie projektów stałej organizacji. Zlecenie 
opracowania dla całej gminy dla 65 km dróg zewnętrznym podmiotom 
specjalistycznym związane byłby z wysokimi kosztami.  

(dowód: akta kontroli str. 153-154) 

3.2. W trakcie oględzin czterech odcinków dróg gminnych o łącznej długości  
8.870 m nie stwierdzono występowania pionowych znaków drogowych. 

Według informacji uzyskanej od Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie,  
w badanym okresie na drogach gminnych doszło do czterech zdarzeń, w tym trzech 
związanych ze stanem dróg. W 2015 r. jedno zdarzenie miało miejsce na drodze 
oblodzonej lub zaśnieżonej w miejscowości Surmówka, a jedno na drodze 
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zanieczyszczonej przez błoto, piasek, płyny ropopochodne, mokre liście itp.  
w miejscowości Janowo. W 2016 r. miało miejsce jedno zdarzenie na drodze  
z dziurami i wybojami w miejscowości Piłaki Małe. 

Ponadto Komendant stwierdził, że nie wnioskował do Wójta o zastosowanie 
jakichkolwiek przedsięwzięć dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. 

2. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg gminnych wymaganych 
ustawą o drogach publicznych oraz ustawą Prawo budowlane. 

3. Założenie i prowadzenie wymaganych książek i dzienników, stosownie do 
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 
2005 r. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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, dnia 20 czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Hubert Sikorski 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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