
 
 

 
 

  

 
LOL.410.003.03.2017 
P/17/087 
                                                           

 
 
 

WYSTĄPIENIE  

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/088 – Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-
mazurskim. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Olsztynie. 

Kontrolerzy 
 

1. Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/43/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r., 

2. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/52/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.  

      (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Powiatu - Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz 
(dalej: „Starostwo” lub „Powiat”)). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Waldemar Nowicki - Starosta Powiatu Piskiego (dalej: „Starosta”),  
od 6 grudnia 2006 r.         

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność jednostki objętej kontrolą w badanym okresie2. 

Pozytywnie oceniono: 
− opracowanie planu rozwoju powiatowej sieci drogowej, 

− przeprowadzenie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg 
powiatowych, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania transportu oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− prowadzenie nadzoru nad zleconymi pracami oraz prawidłowe rozliczenie 
zadań, zarówno z wykonawcami, jak i jednostkami dofinansowującymi 
inwestycje,  

− prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich zarządzanych 
dróg powiatowych, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach 
publicznych3 (dalej: ustawa o drogach”) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane4 (dalej: „Prawo budowlane’), 

− dokonywanie objazdów dróg i posiadanie wymaganej dokumentacji w tym 
zakresie, 

− prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

− realizację zimowego utrzymania dróg. 

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości polegały na: 

− niezgłoszeniu prowadzenia prac odwodnieniowych na drodze nr 1867N, objętej 
przebudową, co stanowiło naruszenie postanowień ustawy Prawo budowlane, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2017 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych 
i późniejszych, jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania. 
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.  
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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− ustalenia wartości szacunkowej wszystkich objętych analizą sześciu zamówień, 
w oparciu o nieaktualne kosztorysy inwestorskie, co było niezgodne z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej: 
„Pzp”), 

− niewłaściwie zastosowanym trybie udzielenia zamówienia uzupełniającego 
dotyczącego wykonania kanalizacji deszczowej, 

− umieszczenia dziewięciu pionowych znaków drogowych na wysokości niższej 
od określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach6, 

− wystąpienia przypadku niezgodnego oznakowania pionowego z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, a także braku posiadania zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, pomimo istnienia faktycznej organizacji na dwóch odcinkach 
dróg. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Rada Powiatu uchwałą z 30 czerwca 2006 r. powierzyła PZD zadania 
dotyczące wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych położonych  
w granicach administracyjnych Powiatu Piskiego7, w tym m.in.: planowanie, budowę, 
przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę dróg wraz z infrastrukturą techniczną  
z nimi związaną. 

(dowód: akta kontroli str. 4-21) 

1.2. Według stanu na koniec 2014 r. i 2015 r. na terenie Powiatu znajdowały się 
drogi powiatowe o łącznej długości 472,527 km, zaś na koniec 2016 r. – 469,261 km  
(o 3,266 km mniej niż w latach poprzednich), w tym drogami:  
− posiadającymi nawierzchnię utwardzoną bitumiczną – odpowiednio na koniec 

ww. lat: 345,50 km (73,1% ogółu długości dróg), 349,30 km (73,9%) i 346,60 km 
(73,9%), 

− posiadającymi nawierzchnię utwardzoną (kostka betonowa lub inna) – 32,70 km 
(6,9%), 32,00 km (6,8%) i 32,70 km (7,0%), 

− gruntowymi utwardzonymi – 79,20 km (16,8%), 76,00 km (16,1%) i 76,5 km 
(16,3%), 

− gruntowymi nieutwardzonymi – 15,20 km (3,2%), 15,20 km (3,2%) i 13,50 km 
(2,9%). 

Jak podał Dyrektor PZD zmniejszenie długości dróg w ww. latach wynikało  
z przekazania drogi powiatowej (ulic) dla miasta Orzysz o długości łącznej 3,011 km 
oraz z wniesionej korekty podwójnie zewidencjonowanego odcinka o długości  
0,255 km dotyczącego wspólnego przebiegu dwóch dróg powiatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 22-25) 

1.3. Powiat posiadał „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych powiatu piskiego na lata 
2014-2020”8, w którym zawarto m.in.: opis systemu zarządzania drogami 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 

6 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. 
7 Uchwała Nr XLV/298/06 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu PZD, 
zmieniona uchwałą nr IX/61/2015 Rady Powiatu z 27 sierpnia 2015 r. 
8 Uchwała Nr 2/5/2015 Zarządu Powiatu z 13 stycznia 2015 r. 

              Opis stanu       
faktycznego 
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powiatowymi, finansowania inwestycji drogowych, stanu dróg w Powiecie oraz 
inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2020. Wykazane 
23 zadania inwestycyjne i okres ich realizacji w ww. Planie wynikały z potrzeb 
budowy i przebudowy nowych odcinków dróg współfinansowanych m.in. w ramach 
programu Strategii Wielkich Jezior Mazurskich (10 inwestycji).  

(dowód: akta kontroli str. 26-51) 

1.4. PZD w grudniu każdego roku przedkładał Zarządowi Powiatu projekty planów 
finansowych na kolejny rok. W dokumentach tych ujmowano m.in. projekty 
wydatków z tytułu bieżących remontów, bieżącego i zimowego utrzymania dróg,  
a także wykaz zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do 
realizacji w danym roku. W wykazie zadań inwestycyjnych do realizacji w danym 
roku wskazywano m.in: nazwę zadania, planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 
do realizacji w danym roku oraz wydatki inwestycyjne roczne z podaniem źródeł 
finansowania, w tym ze środków własnych, dotacji i środków z budżetu państwa, 
środków i dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządowych lub jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środków pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą planowane i wydatkowane środki 
finansowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiały się następująco: 
− na 2014 r. w projekcie planu finansowego PZD zaplanowano łączne wydatki na 

sporządzenie dokumentacji projektowej dróg i przebudowę dróg w kwocie 
5 120,50 tys. zł (plan po zmianach w budżecie Powiatu - 5 806,1 tys. zł), zaś 
wydatkowano kwotę 5 717,00 tys. zł (98,5% środków planowanych przez PZD), 

− na 2015 r. w projekcie planu finansowego PZD planowano łączne wydatki na 
sporządzenie dokumentacji projektowej dróg i ich przebudowę w kwocie 
4 805,00 tys. zł (plan po zmianach w budżecie Powiatu 9 618,80 tys. zł), zaś 
wydatkowano 9 574,90 tys. zł (199,3% środków planowanych), 

− na 2016 r. w projekcie planu finansowego PZD planowano łączne wydatki na 
sporządzenie dokumentacji projektowej dróg i ich przebudowę w kwocie 
9 495,10 tys. zł (plan po zmianach w budżecie Powiatu 4 914,70 tys. zł), zaś 
wydatkowano kwotę 4 672,00 tys. zł (49,2% środków planowanych przez PZD), 

− na 2017 r. w projekcie planu finansowego PZD planowano łączne wydatki na 
sporządzenie dokumentacji projektowej dróg i ich przebudowę w kwocie 
7 813,30 tys. zł. 

Starosta dwukrotnie większe od planowanych wykonanie w 2015 r. drogowych 
wydatków inwestycyjnych, zaś w 2016 r. niższe wykonanie od planowanych wyjaśnił 
ujęciem w planach w 2015 r. wyłącznie środków własnych bez środków z budżetu 
państwa, jak również dofinansowania przez gminy: Pisz i Białą Piską. W 2016 r.  
w planach ujęto, poza środkami własnymi, również planowane środki z zewnątrz.  

(dowód: akta kontroli str. 52-117) 

1.5. Powiat współpracował z trzema gminami (Orzysz, Pisz i Biała Piska) w realizacji 
wspólnych przedsięwzięć drogowych. Liderem wspólnych dziewięciu przedsięwzięć 
był Powiat, a przedmiotem współpracy było:  

• Dofinansowanie przez Gminę Orzysz w kwocie:  

− 270,60 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N – ulicy 
Wyzwolenia w Orzyszu”,  

− 150,00 tys. zł zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego Rostki 
Skomackie – DK Nr 16 Etap II – Droga powiatowa Nr 1863N”. 

• Dofinansowanie przez Gminę Pisz w kwocie:  

− 100,00 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od 
drogi krajowej Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N”,  
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− 110,33 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) 
– Turośl – Pisz. 

• Dofinansowanie przez Gminę Biała Piska w kwocie:  

− 30,00 tys. zł zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa mostu  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1674N w miejscowości Zabiele”,  

− 459,67 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała 
Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica Powiatu (Milewo)”,  

− 170,00 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK16 
(Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn”, 

− 38,80 tys. zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od drogi 
1867N – Zalesie”,  

− 21,22 tys. zł zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  
Nr 1864N od drogi wojewódzkiej Nr 667 – Monety – Zdedy”. 

 (dowód: akta kontroli str. 118-119) 

1.6. Na koniec marca 2017 r. w PZD zatrudnionych było 29 osób, w tym  
10 pracowników administracyjnych oraz 19 pracowników obsługi. Zadania w ramach 
wykonywania obowiązków zarządcy drogi oraz organizacji ruchu, zgodnie  
z Regulaminem organizacyjnym PZD9, należały do pracowników administracyjnych. 
Spośród 10 pracowników, wyższe wykształcenie posiadały cztery osoby, w tym 
Dyrektor (inżynier budownictwa w specjalności drogi, ulice i lotniska), zastępca 
Dyrektora oraz specjalista ds. dróg w Dziale Technicznym, a także specjalista ds. 
Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej. Pozostałych sześciu pracowników posiadało 
wykształcenie średnie, w tym Kierownik Działu Technicznego oraz Kierownicy 
Obwodów Drogowych nr 1, 2 i 3.  
Sześciu pracowników administracyjnych posiadało uprawnienia budowlane, w tym:  

− czterech upoważniające m.in. do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, 
nadzorowania i kontrolowania budowy oraz robót, jak również oceniania  
i badania stanu technicznego w zakresie budowy dróg oraz przepustów  
i mostów,  

− jeden do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót  
w specjalności wodno-melioracyjnej oraz jeden do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie obiektów drogowych.   

Dyrektor PZD wyjaśnił, że zmiany kadrowe spowodowały nieewidencjonowanie 
szkoleń w okresie objętym kontrolą. W rzeczywistości wszyscy pracownicy na 
bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, które wymuszane są przez zmianę przepisów 
w zakresie drogownictwa. Wszyscy pracownicy maja dostęp do serwisu „InforLex”, 
gdzie m.in. można korzystać z wideo-szkoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-21,109,120-121) 

1.7. W latach 2014-2017 (I kwartał) Powiat zlecił do realizacji w następstwie 
rozstrzygnięcia postepowań o udzielenie zamówień publicznych 31 zadań 
inwestycyjnych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na kwotę 
22 958,06 tys. zł (zgodnie z podpisanymi umowami), w tym 7 465,40 tys. zł 
(32,52%) dofinansowanych z budżetu państwa i środków unijnych. W ww. okresie 
powierzono wykonawcom realizację 20 zadań dotyczących przebudowy dróg (na 
kwotę 19 548,85 tys. zł) oraz 11 zadań w zakresie remontów dróg (3 409,21 tys. zł).  
Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych wg protokołów odbiorów wyniosła 
ogółem 22 709,83 tys. zł, w tym 19 535,80 tys. zł dotyczyło przebudowy dróg,  

                                                      
9 Uchwała nr 61/23/2015 Zarządu Powiatu z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego PZD. 
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a 3 174,03 tys. zł – ich remontów. W czasie prowadzenia kontroli NIK, jedno zadanie 
remontowe znajdowało się w trakcie realizacji ( o wartości 248,81 tys. zł). 

W 2014 r. zrealizowano pięć zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg 
na kwotę 5 556,60 tys. zł (wg protokołów odbioru), a także cztery remonty dróg 
(1 676,06 tys. zł), w 2015 r. osiem zadań dot. przebudowy dróg (8 982,59 tys. zł) 
oraz cztery remonty (729,05 tys. zł), a w 2016 r. siedem zadań inwestycyjnych dot.  
przebudowy dróg (4 996,60 tys. zł) oraz cztery remonty (768,93 tys. zł). Jedno 
zadanie znajdowało się w czasie kontroli NIK w realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 122-128) 

1.8. W 2014 r. nie zostało zrealizowane zadanie ujęte w projekcie planu 
finansowego PZD na ten rok dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1867N DK 
nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 – odcinek 
Dmusy-Lipińskie. Prace w ww. zakresie o wartości 1 985,02 tys. zł zostały 
zrealizowane w 2015 r. (wraz z przebudową mostu). 
Nie zrealizowano również zadań ujętych w planie rozwoju sieci drogowej 
dotyczących realizacji m.in. dróg ujętych w programie wspólnej strategii pięciu 
powiatów pn. „Strategia Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020”,  
a ujętych w planie rozwoju na 2016 r., tj. Pętla jeziora Nidzkiego, Mała Pętla jeziora 
Roś i jeziora Kociołek Szlachecki. Starosta wyjaśnił, że po przeprowadzonych 
konsultacjach z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie 
okazało się, że projekt ten nie może być realizowany w ramach Programu Rozwoju 
Obszaru Wiejskich (PROW), dlatego działanie to nie znalazło się w strategii Wielkich 
Jezior Mazurskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-47,129-130) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Powiat ubiegał się o dofinansowanie drogowych 
zadań inwestycyjnych środkami z budżetu państwa oraz z budżetu Unii 
Europejskiej. W latach 2014-2017 (I kwartał) z budżetu państwa otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 6 808,90 tys. zł na przebudowę oraz remonty 
następujących dróg powiatowych: 

• W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 

- 541,30 tys. zł - dofinansowanie do 50% wartości zadania w związku ze 
złożonym 30 września 2013 r. wnioskiem na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 4660N – ulica Wyzwolenia w Orzyszu od km 0+000 do km 0+985,70  
i podpisaną 26 czerwca 2014 r. umową o dofinansowanie, 

- 919,30 tys. zł - dofinansowanie do 50% wartości zadania w związku ze 
złożonym 30 września 2014 r. wnioskiem na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica Powiatu (Milewo) 
od km 7+570 do km 10+342,85 i podpisaną 25 czerwca 2015 r. umową  
o dofinansowanie, 

- 2 550,60 tys. zł - dofinansowanie do 50% wartości zadania w związku ze 
złożonym wnioskiem 30 września 2014 r. na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 31+285 i podpisaną 
17 sierpnia 2015 r. umową o dofinansowanie. 

• W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej: 
- 419,10 tys. zł - dofinansowanie do 50% wartości zadania w związku ze 

złożonym 30 października 2015 r. wnioskiem na przebudowę ciągu 
drogowego Rostki Skomackie – DK Nr 16 Etap II - droga powiatowa  
Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81 i podpisaną 3 czerwca 2016 r 
umową o dofinansowanie, 

- 806,30 tys. zł - dofinansowanie do 50% wartości zadania w związku ze 
złożonym 30 października 2015 r. wnioskiem na przebudowę drogi 
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powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) od km 11+200 do km 11+753 i od 
km 11+843 do km 14+488 i podpisaną 4 sierpnia 2016 r. umową  
o dofinansowanie. 

• W ramach rezerwy budżetowej: 
- 390,50 tys. zł (44,9% wartości zadania) w związku ze złożonym 5 lutego 

2014 r. wnioskiem na przebudowę mostu w km 11+800 drogi powiatowej  
Nr 1867 N wraz  z przebudową dojazdów (k/m Drygały) i decyzją Ministra 
Finansów z 9 maja 2014 r., 

- 410,70 tys. zł (48,9% wartości zadania) w związku ze złożonym wnioskiem 
10 lutego 2015 r. na przebudowę mostu wraz z dojazdami na rzece 
Wejsunek w ciągu drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK58 
w km 12+922 km Wejsuny i decyzją Ministra Finansów z 22 maja 2015 r., 

- 69,10 tys. zł (14,8% wartości zadania) w związku ze złożonym wnioskiem 
17 sierpnia 2015 r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 
(Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 23+590 do km 24+130 – odcinek 
Dmusy - Lipińskie i decyzją Ministra Finansów z 28 sierpnia 2015 r. 

• W ramach rezerwy celowej z budżetu państwa - klęski żywiołowe: 702,00 tys. zł 
(79,7% wartości zadania) w związku ze złożonym 24 września 2014 r. wnioskiem 
na remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek – Klusy (DK16) 
od km 3+748 do km 4+448 i zawartą umową z dnia 16 października 2014 r. 

Powiat otrzymał również dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 656,50 tys. zł 
(63,6% wartości zadania) w związku ze złożonym wnioskiem 25 marca 2016 r. na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 – Monety – Zdedy od km 
0+003,35 do km 1+515. 

 (dowód: akta kontroli str. 131-132) 

1.10. W okresie objętym kontrola Powiat nie otrzymał środków od Lasów 
Państwowych na realizację zadań związanych z remontami dróg, zniszczonych  
w wyniku transportu drewna z lasu. Nie otrzymał również środków na naprawy dróg 
uszkodzonych w wyniku użytkowania przez inne podmioty np. kopalnie kruszyw, 
wytwórnie betonu, pojazdy budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 122-128) 

1.11. Analizie poddano realizację pięciu zadań inwestycyjnych o największej 
wartości polegających na przebudowie dróg powiatowych nr: 
− 4660N – ulica Wyzwolenia w Orzyszu od km 0+000 do km 0+985, 
− 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 

7+570 do km 10+342,85, 
− 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485,00 do km 29+485,00, 
− 1863N Rostki Skomackie DK 16 Etap II od km 0+000 do km 1+917,81, 
− 1867N DK16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od 

km 11+843 do km 14+488. 
(dowód: akta kontroli str. 133,139,140,146,147,150,154,156,158) 

Przeprowadzona analiza dokumentacji ww. zadań inwestycyjnych wykazała, że: 

• Przed rozpoczęciem ww. zadań inwestycyjnych, w trzech przypadkach PZD 
zgłosił do Starosty zamiar przystąpienia do robót budowlanych, zaś w dwóch 
przypadkach złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Do 
zgłoszeń oraz wnioskówo wydanie pozwolenia na budowę PZD dołączył 
wszystkie wymagane dokumenty. Zadania zostały rozpoczęte po 
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, w dwóch przypadkach 
po pisemnym niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, a w jednym - po upływie 
30-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu. 

(dowód: akta kontroli str. 133-161,166-170) 
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• Wyboru wykonawców wszystkich pięciu inwestycji dokonano na podstawie 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na 
podstawie przepisów Pzp. Oferty uznane przez zamawiającego za 
niepodlegające odrzuceniu zostały rzetelnie ocenione, zaś zawarte umowy 
odpowiadały swoją treścią ofertom złożonym w prowadzonych 
postępowaniach. W czterech analizowanych zamówieniach przy ocenie ofert 
przyjęto dwa kryteria tj. cenę oraz termin realizacji, zaś w jednym zamówieniu 
cena była jedynym kryterium oceny ofert. PZD we wszystkich SIWZ określił dla 
wykonawców warunki, które winni spełnić, aby mogli się ubiegać o udzielenie 
zamówienia. Dotyczyły one m.in. dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunki te PZD weryfikował podczas 
analizy złożonych ofert.  
W przypadku zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 11+200 do 
km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 PZD jako zamawiający 
przeprowadził zamówienie podstawowe (wszczęte 6 maja 2016 r.) oraz 
zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania odwodnienia na odcinku 
przebudowanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) – Drygały - 
Skarżyn od km 13+788 do km 14+423 (wszczęte 29 czerwca 2016 r.). Jak 
podał Dyrektor PZD z przeoczenia do SIWZ w zamówieniu podstawowym nie 
załączono przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego dotyczącego wykonania 
kanalizacji deszczowej. Podpisana umowa również nie obejmowała robót 
związanych z odwodnieniem drogi na ww. odcinku. Po zauważeniu błędu PZD 
udzieliło zamówienia z wolnej ręki wykonawcy, z którym podpisana była umowa 
na realizację zamówienia podstawowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 171-505) 

• Zadania inwestycyjne wykonano w pełnym zakresie oraz zgodnie z umowami 
zawartymi z wykonawcami. Ustalono ponadto, że: 

− Wszystkie pięć inwestycji (przebudowy dróg) realizowane były zgodnie  
z postanowieniami umów w zakresie terminów zakończenia poszczególnych 
etapów tych przedsięwzięć. Inwestycje prowadzone były zgodnie  
z ustalonymi harmonogramami. Wykonano je w pełnym zakresie  
i terminowo.  

− Poza odbiorami ostatecznymi (po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia) 
dokonywano również odbiorów częściowych robót. Uczestnikami w tych 
odbiorach byli: kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz kierownictwo i 
osoby nadzorujące z PZD. Przy czynnościach odbiorczych zachowano 
należytą staranność, zaś zrealizowanie prac zanikowych lub ulegających 
zakryciu potwierdzano stosownymi wpisami inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dziennikach budowy.  

− Zadania zostały odebrane protokolarnie, po uprzednim zgłoszeniu ich 
zakończenia przez wykonawców oraz po dokonaniu pomiarów i odkrywek.  
W protokołach odbiorów podpisanych przez przedstawicieli Powiatu, 
wykonawców oraz inspektora nadzoru, potwierdzono wykonanie prac bez 
wad i usterek. W toku realizowanych zadań inwestycyjnych nie wystąpiły 
sytuacje uzasadniające podjęcie wobec wykonawców działań 
dyscyplinujących. 

− W zakresie zapewnienia właściwej jakości robót, w umowach  
z wykonawcami zapisano, że kontrola jakości materiałów i robót będzie 
odbywać się zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stanowiącą załącznik do umowy. Dane techniczne, 
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atesty, aprobaty odnośnie zastosowanych materiałów wykonawcy 
przekazywali zamawiającemu po dostarczeniu ich na plac budowy. 

− Powiat sprawował nadzór nad przebudową dróg bezpośrednio przez 
pracowników PZD sprawujących funkcję inspektorów nadzoru  
i posiadających wymagane uprawnienia budowlane. Dokonywali oni 
pomiarów kontrolnych, odbierali roboty zanikające i uczestniczyli  
w odbiorach końcowych wykonanych robót. Jak podał Dyrektor PZD dla 
wzmocnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami korzystano również  
z usług firmy, która wykonywała kontrolne badania laboratoryjne przy 
prowadzonych przebudowach dróg powiatowych. 

− Zakres zrealizowanych zadań dotyczących przebudowy dróg był zgodny  
z dokumentacją projektową sporządzoną dla tych zadań.  

− W wyniku realizacji ww. zadań inwestycyjnych osiągnięto założone efekty 
rzeczowe, które poprawiły jakość technicznej infrastruktury drogowej  
w Powiecie. I tak, m.in. wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni 
bitumicznej o łącznej długości 13 338 m i szerokości od 5.5 m do 6 m. 

(dowód: akta kontroli str. 515-639) 

• Pięć zadań inwestycyjnych objętych badaniem zostało rozliczonych zgodnie  
z postanowieniami umów zawartych z wykonawcami (rozliczenie 
kosztorysowe), zaś dokonane płatności odpowiadały zasadom i kwotom 
określonym w tych umowach. Zapłata za zrealizowane zadania dokonana 
została w terminach wskazanych w zawartych umowach, po dokonaniu 
odbioru. 
Rozliczenia prowadzonych przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem 
środków pochodzących z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych lub Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019) dokonano zgodnie z warunkami umów o 
dofinansowanie i osiągnięto założone wskaźniki produktu.  

 (dowód: akta kontroli str. 640-750) 

• We wszystkich pięciu analizowanych zadaniach osiągnęto zakładane efekty 
rzeczowe i przyjęte wskaźniki realizowanych zadań inwestycyjnych, tj. poprawę 
warunków transportowych mieszkańców i osób korzystających z dróg, a także 
pozytywny wpływ inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Z analizy dokumentacji oraz oględzin dwóch inwestycji, tj. przebudowy drogi nr 
1522N i 1867N wynikało, że roboty budowlane wykonano zgodnie  
z dokumentacją projektową w zakresie rodzaju nawierzchni, długości i 
szerokości drogi, zjazdów oraz chodników. Drogi te wyposażone zostały w 
oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa, m.in.: oznakowanie poziome i 
pionowe, przejścia dla pieszych oraz punktowe elementy odblaskowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 751-790,798-801) 

1) W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 
1867N DK nr 16 (Wierzbiny-Drygały-Skarżyn), PZD nie zgłosił do Starosty 
zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 
odwodnienia tego odcinka drogi. Stanowiło to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 2  
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.   
Dyrektor PZD wyjaśnił, że brak zgłoszenia prac odwodnieniowych wynikał  
z pośpiechu i spiętrzenia obowiązków w dziale technicznym w związku  
z koniecznością przeprowadzenia zamówienia publicznego na ww. roboty 
budowlane. Podał, że błędnie przyjęto, że dokonano tego zgłoszenia robot  
w ramach zamówienia podstawowego na tę inwestycję.  

(dowód: akta kontroli str. 147-149,162-163) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2) We wszystkich sześciu zamówieniach publicznych objętych analizą NIK (wraz  
z zamówieniem dotyczącym wykonania kanalizacji deszczowej) wartość 
szacunkową zamówień ustalono na podstawie nieaktualnych kosztorysów 
inwestorskich, tj. opracowanych wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień, których przedmiotem były 
roboty budowlane. Stanowiło to naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Dotyczyło to ustalenia szacunkowej wartości zamówień 
na wykonanie: 

- przebudowy drogi powiatowej Nr 4660N – ulica Wyzwolenia w Orzyszu od km 
0+000 do km 0+985, gdzie postępowanie wszczęto 9 maja 2014 r., zaś 
kosztorys inwestorski opracowany był na dzień 25 września 2013 r.; 

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo 
– granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+343 – wszczęcie 11 
czerwca 2015 r. – kosztorys na 24 września 2014 r.; 

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 
23+485,00 do km 29+485,00 – wszczęcie 10 sierpnia 2015 r., kosztorys na 
26 września 2014 r.;  

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1863N Rostki Skomackie DK 16 Etap II od 
km 0+000 do km 1+918 – wszczęcie 4 marca 2016 r., kosztorys na 8 sierpnia 
2013 r.;  

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) – Drygały – 
Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 – 
wszczęcie 6 maja 2016 r., kosztorys z października 2015 r. (do celów analizy 
przyjęto ostatni dzień października);  

- odwodnienia na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 
(Wierzbiny) – Drygały - Skarżyn od km 13+788 do km 14+423 PZD – 
wszczęcie 29 czerwca 2016 r., zaś kosztorys z października 2013 r. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że nie dokonywano aktualizacji kosztorysu 
inwestorskiego, ponieważ zmiana wartości doprowadziłaby do dezaktualizacji 
złożonych wniosków, na podstawie których zostało przyznane dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 173,185-208,223,231-266,281, 
292-305,319,328-332,348,357-390,449,456-459,506-509) 

3) Analiza dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podstawowego 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn 
od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (SIWZ), w tym 
przedmiaru robót wykazała, że przedmiot zamówienia pn. „Wykonanie 
odwodnienia na odcinku przebudowanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 
(Wierzbiny) – Drygały - Skarżyn od km 13+788 do km 14+423” nie obejmował 
wykonania kanalizacji deszczowej. PZD zaś w ramach zamówienia z wolnej ręki 
udzieliło 4 lipca 2016 r. zamówienia dotychczasowemu wykonawcy tejże 
przebudowy. Zlecenie wykonania kanalizacji deszczowej drogi nr 1867N  
z wolnej ręki, mając na uwadze, że przedmiot zamówienia uzupełniającego nie 
pokrywał się z przedmiotem zamówienia podstawowego nie było, zdaniem Izby, 
właściwą podstawą do zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp10. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 156 230,82 zł.  
Przywołany wyżej przepis stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia  
z wolnej ręki, mi.in. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 

                                                      
10 W brzmieniu obowiązującym przed 28 lipca 2016 r. 
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samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone  
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że w związku z przeoczeniem ujęcia odwodnienia  
w zamówieniu podstawowym zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
na te roboty budowlane. Rozważano udzielenie go w trybie zarówno przetargu 
nieograniczonego (który mógłby spowodować wejście na teren budowy 
drugiego wykonawcy i przesuniecie terminów realizacji inwestycji oraz rozliczeń 
dotacji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) oraz prac dodatkowych. Przyjęto 
tryb z wolnej ręki jako roboty uzupełniające, gdyż spełniał on wymogi Pzp i był 
trybem najszybszym do podpisania umowy. Podał, że wprawdzie pozycje 
przedmiaru robót obydwu zamówień nie są identyczne, to roboty objęte 
zamówieniem podstawowym i uzupełniającym są robotami budowlanymi - 
drogowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 357-435,447-505,510-514) 

1.12. PZD wykonywał obowiązki zarządcy drogi określone w art. 20 pkt 10a ustawy  
o drogach publicznych, m.in. poprzez badanie wpływu ulepszonej nawierzchni na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dyrektor PZD podał, że poprzez prowadzone 
inwestycje następuje lepsze powiązanie dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi  
i krajowymi, czym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, ale i zwiększenia 
również możliwości transportowych przewoźników i ich komfortu realizacji zadań.  

 (dowód: akta kontroli str. 164-165) 

Z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Piszu (dalej: „KPP”) 
wynikało, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2017 r. na drogach 
Powiatu odnotowano 145 zdarzeń drogowych, w tym trzy zdarzenia, do których 
doszło z powodu niewłaściwego stanu jezdni (dwa w 2014 r. i jedno  
w 2015 r.). W trzech ww. przypadkach przyczyną tych zdarzeń było najechanie na 
dziurę w jezdni. Ponadto KPP stwierdziła, że drogi powiatowe znajdują się w stanie, 
który nie spełnia współczesnych wymogów, gdyż wiele dróg powiatowych posiada 
nawierzchnię żwirową z licznymi deformacjami, co miejscowo powoduje utrudnienia 
z przejezdnością dróg. Drogi o nawierzchni bitumicznej, które nie były 
przebudowywane, nie spełniają wymogów dla obecnego natężenia ruchu pojazdów. 
Często są to drogi o szerokości czterech metrów z obniżonymi poboczami  
i połamanymi krawędziami jezdni.  
Według KPP każda przebudowa, czy remont drogi powiatowej wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z informacji KPP wynikało, że na 
siedmiu drogach powiatowych, spośród 14 zadań drogowych zrealizowanych  
w latach 2014-2016 przez Starostę, a dofinansowanych z budżetu państwa oraz 
budżetu środków Unii Europejskiej, nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego. 
Na pozostałych drogach odnotowano 31 zdarzeń drogowych nie związanych ze 
stanem technicznym dróg. KPP podkreśliła, że prowadzone inwestycje drogowe  
w większości nie obejmują całej długości dróg, dlatego na danej drodze 
przebudowywanej mogą znajdować się również odcinki niebezpieczne. Jako 
przykład takiego stanu podano drogę powiatową nr 1522N (Karpa-Turośl-Pisz), 
która wymaga, według KPP, niezwłocznej przebudowy na całym odcinku. 

(dowód: akta kontroli str. 791-797) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
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2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) do Starostwa nie wpłynęły skargi dotyczące 
niewłaściwego stanu technicznego dróg oraz dojazdów lub działalności PZD.  
Do PZD wpłynęło natomiast 191 wniosków, postulatów, petycji oraz interpelacji 
dotyczących przede wszystkim podjęcia działań w zakresie przebudowy dróg 
powiatowych oraz remontów chodników, w tym 34 w 2014 r., 69 w 2015 r. oraz 88  
w 2016 r. Wnioski te składane były przez burmistrzów, wójtów, radnych powiatu  
i gmin, sołtysów oraz mieszkańców miejscowości z terenu Powiatu. PZD 
ustosunkowywało się do wszystkich wniosków, podejmując działania w nich 
wskazane dotyczące bieżącego utrzymania dróg. Wnioski zaś dotyczące 
poniesienia nakładów finansowych były poddawane analizie w trakcie tworzenia 
budżetu na poszczególne lata.  

(dowód: akta kontroli str. 802-818) 

2.2. W badanym okresie PZD wspólnie z przedstawicielami KPP przeprowadził  
13 okresowych kontroli stanu dróg, którymi objęto wszystkie oznakowane drogi, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa  
w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. Zakres tych kontroli dotyczył 
oznakowania pionowego i poziomego, stanu nawierzchni dróg i poboczy. Kontrole te 
udokumentowano protokołami, a wnioski w nich wyszczególnione dotyczyły m.in. 
niebezpiecznie zaniżonych poboczy, umocowania znaków poniżej wymaganej 
wysokości, wymiany lub odnowienia znaków drogowych oraz krzaków 
ograniczających widoczność. Powyższe ustalenia i wnioski zostały w części 
zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania, natomiast wnioski wymagające 
realizacji inwestycji analizowane były przy konstruowaniu budżetów Powiatu. 

PZD, wykonując obowiązki zarządcy drogi, prowadził w formie elektronicznej książki 
dróg oraz dzienniki objazdu dróg, oddzielnie dla każdego z trzech obwodów 
drogowych. Wszystkie zarządzane odcinki dróg objęte były objazdami przez 
kierowników obwodów. W latach 2014-2016 dokonano łącznie 718 objazdów  
(146 w 2014 r., 230 w 2015 r. i 342 w 2006 r., brak danych dla obwodu 1 za okres 
od 1 stycznia 2014 r. do października 2015 r.11). Objazdy te były dokumentowane 
przez kierowników obwodu stosownymi adnotacjami zatwierdzanymi przez zastępcę 
Dyrektora PZD. Część prac wykonywano na bieżąco w trakcie objazdu, natomiast 
prace wymagające nakładów finansowych były wstępnie akceptowane przez 
zastępcę Dyrektora PZD i w formie wykazu miesięcznych robót niekosztorysowych 
przekazywane były do komórki realizacji inwestycji w PZD. 

(dowód: akta kontroli str. 819-872). 

2.3. PZD prowadził okresowe kontrole stanu technicznego wszystkich 
administrowanych dróg wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowlane. Przeglądy te prowadzone były przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia budowlane. Po przeprowadzonych kontrolach sporządzano protokoły. 
W części V prowadzonych książek dróg podawano datę kontroli, numer protokołu 
oraz opis oceny stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi.  

 (dowód: akta kontroli str. 836,843,873-883). 

We wszystkich 112 prowadzonych książkach dróg, a także w protokołach stanu 
technicznego, nie wpisywano zaleceń z kontroli okresowych stanu technicznego 
dróg oraz sposobu realizacji takich zaleceń z poprzednich kontroli.  

                                                      
11 Książka objazdów przekazana do Sadu Rejonowego w Piszu nie została do końca kontroli zwrócona PZD. 
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Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, odnotowywanie w ww. dokumentacji np. sposobu 
realizacji zaleceń z poprzednich kontroli, pozwoliłoby na bieżące monitorowanie 
stopnia ich realizacji w ramach prowadzonych objazdów dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 836,843,873-877,884-885,1185). 

2.4. W okresie objętym kontrolą PZD terminowo (tj. do końca I kwartału danego 
roku) i zgodnie z wymogami sporządził informacje dla celów statystycznych o sieci 
dróg powiatowych i przekazał je Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych  
i Autostrad. 

(dowód: akta kontroli str. 886-912) 

2.5. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny czterech odcinków dróg 
powiatowych, tj. nr 1522N, 1658N oraz 1670N (w zakresie m.in. ich stanu 
technicznego), w tym dwa odcinki na drogach o nawierzchni bitumicznej oraz dwa 
odcinki dróg gruntowych wykazały m.in., że: 

• Droga nr 1658N na odcinku w miejscowości Wielki Las posiadała nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości ok. 3,0 m. Na całym poddanym oględzinom odcinku tej 
drogi występowały liczne widoczne ślady napraw nawierzchni (łaty) oraz 
nieliczne ubytki nawierzchni przy krawędziach jezdni. 

• Na odcinku drogi nr 1522N o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 5,0 m 
występowały pęknięcia siatkowe i podłużne, przełamania oraz wykruszenia 
nawierzchni i krawędzi nawierzchni bitumicznej. Na całej szerokości i długości 
badanego odcinka widoczne były ślady napraw (łaty). Stwierdzono również trzy 
ubytki nawierzchni bitumicznej. 

• Droga gruntowa nr 1658N o szerokości ok. 3 m na badanym odcinku była 
przejezdna. Na drodze gruntowej 1670N o szerokości od 2,5 do 3 m 
stwierdzono zaś, że na całym poddanym oględzinom odcinku, występowały 
wyboje oraz wypiętrzenie osi drogi (spowodowane koleinowaniem drogi 
gruntowej) w granicach od 30 cm do 50 cm. Z informacji PZD wynikało, że droga 
ta była wykorzystywana wyłącznie przez służby leśne. Jej przejezdność była 
utrudniona i ograniczona przez ww. wypiętrzenia oraz miejscami szerokość do 
około 2,5 m. 

Powołany biegły12 dokonał oceny stanu nawierzchni ww. dwóch dróg o nawierzchni 
bitumicznej, stosując klasy przyjęte przez zarządcę dróg krajowych13. I tak, odcinek 
drogi: 

− 1658N od km 0+200 do 0+300 oceniono w zakresie: stanu powierzchni – klasa 
„A” oraz nośność i kolein – klasa „B”, 

− 1522N od km 18+100 do 18+200: stan powierzchni „B” oraz nośność i koleiny – 
klasa „D”.  

Starosta wyjaśnił, że ww. odcinek drogi 1522N, którego stan powierzchni oceniono 
na „B”, zaś nośność i koleiny na klasę „D” jest objęty jest przez Powiat właściwymi 
działaniami. Już w 2016 r. do budżetu Powiatu wprowadzono zadanie opracowania 
dokumentacji na ten odcinek drogi, natomiast jego realizacja planowana jest na 
2018 r. 

W badanym okresie wystąpił jeden przypadek dochodzenia przez kierującego 
roszczeń z tytułu zniszczenia opony z uwagi na niewłaściwy stan techniczny drogi. 

                                                      
12 Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 
524).  
13 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. 
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PZD z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej wypłacił za ww. 
przypadek w 2016 r. odszkodowanie w kwocie 655,02 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 510-511,913-1014) 

Na badanym odcinku drogi 1656N stwierdzono w 10 miejscach zanieczyszczenie 
nawierzchni żwirem i piaskiem oraz drzewo wrastające w skrajnię drogi  
z niebezpiecznymi rozłożystymi konarami nad jezdnią. Izba zwraca uwagę, że 
zgodnie z postanowieniami art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie 
nawierzchni dróg powiatowych należy do obowiązków ich zarządcy,  
a zanieczyszczenia takie mogą wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ponadto, zgodnie z art. 20 pkt 16 ww. ustawy, do obowiązków zarządcy 
drogi należy również utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew. 

Starosta wyjaśnił, że zanieczyszczenia nawierzchni żwirem i piaskiem 
spowodowane są brakiem wyjazdów o twardej nawierzchni z przyległych posesji. 
Podał, że odcinek ten będzie uporządkowany. Natomiast PZD złożył wniosek do 
Burmistrza Pisza o wyrażenie zgody na usuniecie niebezpiecznego drzewa. 

 (dowód: akta kontroli str. 798-801, 913-920) 

2.6. PZD na każdy sezon zimowy, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu14 oraz 
Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 
1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych15, 
opracowywał Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu.  
W dokumentacji tej ujmowano zasady odśnieżania oraz wielkość posiadanych 
środków na ten cel. Ustanowione zasady dotyczyły m.in. podstawienia sprzętu  
w miejscu wskazanym przez PZD w czasie do 60 minut od chwili otrzymania 
informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze, a po wykonaniu robót 
zgłoszenie ich do odbioru. 

Każdego roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłaniano wykonawców do 
odśnieżania dróg powiatowych oddzielnie na terenie gmin: Pisz, Orzysz, Biała Piska 
oraz Ruciane Nida. Dokonywano również wyboru wykonawców do odśnieżania dróg 
powiatowych sprzętem ciężkim na terenie całego Powiatu. Zadania te wykonawcy 
realizowali terminowo i z należytą starannością. Jak podał Dyrektor PZD w latach 
2014-2017 (I kwartał) nie nałożono żadnych kar za niewywiązywanie się  
z warunków umowy. W ramach zamówień publicznych PZD w latach objętych 
kontrolą (zima 2014/2015, 2015/2016 i zima 2016/2017) wydatkował na odśnieżanie 
łącznie 898,8 tys. zł. Poza tym wydatkował na zakup materiałów (piasek i sól 
drogowa) kwotę 434,0 tys. zł.  

W zimowym utrzymaniu dróg, poza powyższymi działaniami, wykorzystywany był 
również sprzęt PZD, w tym samochód ciężarowy (jako piaskarka i pług odśnieżny), 
dwa ciągniki z pługami odśnieżnymi, w tym wirnikowym, koparko-ładowarka oraz 
równiarka. 

 (dowód: akta kontroli str. 1015-1125) 

2.7. W latach 2014-2017 (I kwartał) Lasy Państwowe wystąpiły z sześcioma 
wnioskami do PZD o uzgodnienie 10 zjazdów z dróg powiatowych, w tym jeden 
wniosek (dwa zjazdy) w 2014 r., cztery wnioski (7 zjazdów) w 2015 r. oraz jeden 
wniosek (jeden zjazd) w 2016 r. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez PZD 
pozytywnie. Poza tym, w trakcie projektowania przebudowy badanej drogi 1522N na 
odcinku wykonanym w 2015 r., PZD uzgodnił z Lasami Państwowymi lokalizację 
projektowanych zjazdów. 

                                                      
14 Uchwała nr 36/30/2003 Zarządu Powiatu z 5 listopada 2003 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania 
gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez PZD. 
15 Dz. Urzędowy MTiGM Nr 10 z 1994 r. 
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 (dowód: akta kontroli str. 1126-1140) 

2.8. Wszystkie zarządzane drogi powiatowe (a także grunty znajdujące się pod nimi) 
ujęte były jako środki trwałe w ewidencji księgowej PZD, zarówno w ewidencji 
analitycznej, jak i również syntetycznej. PZD co roku uzgadniał z Wydziałem 
Geodezji i Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa  
stan powierzchni i wartość gruntu oraz wartości infrastruktury dróg i ulic 
powiatowych. Wartość gruntów pod drogami oraz drogi nieutwardzone ujęte były na 
koncie 011-0, zaś wartość infrastruktury dróg i ulic powiatowych na koncie  
011-2. 

 (dowód: akta kontroli str. 1141-1148) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach powiatowych 

3.1. Zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu posiadały 24 drogi powiatowe 
(spośród 112), w tym 18 dróg o nawierzchni bitumicznej, cztery o nawierzchni 
bitumiczno-gruntowej oraz po jednej z kostki brukowej oraz drogi gruntowej. 
Wprowadzone organizacje ruchu określały m.in. lokalizację znaków drogowych, 
sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W okresie objętym kontrolą PZD sporządził 24 projekty organizacji ruchu na drogach 
powiatowych, które zostały zatwierdzone przez Starostę, jako organ zarządzający 
ruchem. Analiza dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia projektów organizacji ruchu 
zarówno dla dróg gminnych oraz powiatowych wykazała ich kompletność. 

PZD prowadził ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu (stałych  
i tymczasowych), do których wpisywał dane zgodnie z zasadami określonych w § 9 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarzadzaniem16. 

(dowód: akta kontroli str. 1149-1181) 

Dwa odcinki dróg powiatowych 1522N i 1670N o nawierzchni bitumicznej (poddane 
oględzinom NIK), pomimo istnienia faktycznej organizacji ruchu, nie posiadały 
zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu. Zgodnie natomiast  
z postanowieniami § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, 
sposób umieszczenia m.in. pionowych znaków drogowych jest elementem 
organizacji ruchu. Dokumentacja zaś w postaci projektu stałej organizacji ruchu, 
która reguluje np. organizację ruchu na danym odcinku jest zatwierdzana przez 
właściwy organ, którym w przypadku dróg powiatowych jest Starosta. 

Starosta wyjaśnił, że przyczyną braku wprowadzonych organizacji ruchu jest m.in. 
brak bazy geodezyjnej zawierającej mapy zasadnicze dla terenów, po których 
przebiegają drogi oraz brak środków finansowych na realizację tego zadania. 

Zdaniem jednak NIK, faktyczna organizacja ruchu powinna znajdować 
odzwierciedlenie w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. Należy również 
zauważyć, że w celu m.in. zagwarantowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
ustawodawca, określił, że w przypadku dróg powiatowych, taki projekt organizacji 
ruchu, przez jego zatwierdzeniem, należy uzgodnić z komendantem powiatowym 
Policji (§ 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 798-801,1149-11-52) 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 
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3.2. W latach 2014-2016 Starosta zatwierdził na drogach gminnych i powiatowych 
178 tymczasowych organizacji ruchu. Dotyczyły one w szczególności modernizacji 
dróg, wykonania przyłączy do obiektów np. gazowych, elektrycznych oraz wycinki 
drzew na drogach. 

(dowód: akta kontroli str. 1156-1175) 

3.3. W okresie objętym kontrolą do Starostwa lub PZD wpłynęło ogółem  
10 wniosków o zmianę organizacji ruchu, w tym osiem z KPP w Piszu. Wszystkie 
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski skierowane przez KPP dotyczyły:  
- nieprawidłowego oznakowania polegającego na braku znaku E-17a oraz braku 

oznakowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg, 
- nieczytelności znaku A-17 przy szkole podstawowej, 
- w dwóch przypadkach braku znaku D-1 oraz zniszczonego znaku A-7, 
- niewłaściwego oznaczenia drogi znakiem poziomym P-4, co uniemożliwiało 

kierującym zjazd na parking; wnioskowano o zmianę oznakowania poziomego 
na znak P-1C, 

- nieczytelności znaku B-36,  
- braku powtórzenia znaku B-17 za jednym ze skrzyżowań, 
- zniszczonego i nieczytelnego znaku B-18, nieczytelnego znaku B-17 oraz braku 

znaku B-17. 
(dowód: akta kontroli str. 791-797,819-835,1182-1184) 

3.4. Analizie oznakowania poddano odcinki sześciu dróg, tj. dwóch odcinków 
objętych inwestycjami na drogach nr 1522N i 1867N, dwóch odcinków dróg  
o nawierzchni bitumicznej – 1522N i 1656N oraz dwóch dróg gruntowych – 1658N  
i 1670N. 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny wykazały, że pionowe znaki drogowe 
były należycie utrzymywane (czyste), niezniszczone oraz ustawione w wymaganej 
odległości od krawędzi jezdni. W trzech badanych miejscach stanowiących strefę 
zamieszkania (miejscowość Drygały i Wielki Znak) ustawione były znaki pionowe  
D-42 i D-43. 
Pionowe znaki drogowe na odcinku drogi nr 1522N (poza jednym niżej 
wymienionym znakiem D-18) oraz drogi nr 1867N były przewidziane  
w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 751-778,913-963) 

Dziewięć pionowych znaków drogowych na odcinkach dróg objętych oględzinami, 
zlokalizowanych poza terenem zabudowanym, umieszczonych było na wysokości 
poniżej 2 m. Stanowiło to naruszenie zasad określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. I tak, na drodze nr:  

− 1522N dotyczyło to znaków: B-42, który umieszczono na wysokości 190 cm,  
B-33 – 190 cm, A-2 – 192 cm, A-31 z tablicą T-2 – 172 cm i znak D-18 na 
wysokości 180 cm, 

− 1656N: znak B5 z tabliczką T – 193 cm (znak ponadto był pochylony w kierunku 
pobocza) oraz A-30 z tabliczką T - 185 cm, 

− 1867N: znak F-6 - 180 cm, 

− 1658 znak A-7 - 185 cm. 

Poza tym stwierdzono, że na drodze nr 1522N:  

− brak było znaku U-9a ok. km 20+956 (strona prawa), który był ujęty  
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu, 

− w ok. km 11+057 ( strona lewa) umieszczono znak D-18, który nie był 
przewidziany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.  
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Starosta wyjaśnił, że w trybie pilnym podejmie działania do końca czerwca 2017 r. 
celem poprawienia umocowania znaków na właściwej wysokości. Podał, że inne 
nieprawidłowości zostaną usunięte niezwłocznie. 

(dowód: akta kontroli str. 751-790,798-801,913-921,925-934) 

3.5. W latach 2014-2017 (I kwartał) nadzór nad stanem oznakowania dróg 
powiatowych PZD wykonywał w ramach przeglądów wiosennych i jesiennych  
z udziałem przedstawicieli KPP w Piszu. Poza tym bieżący nadzór dokonywano 
poprzez objazdy dróg wykonywane przez kierowników obwodów drogowych, a także 
wizje lokalne w związku z wnioskami mieszkańców Powiatu o zmianę organizacji 
ruchu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu podejmowano 
działania na miejscu, zaś w przypadkach np. wystąpienia nagłego ubytku 
nawierzchni drogi zabezpieczano niebezpieczne miejsce i podejmowano działania 
celem naprawy nawierzchni. 

 (dowód: akta kontroli str. 807-818,819-835,851-872, 1182-1184) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
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. Podjęcie działań nadzorczych w zakresie wywiązywania się PZD z obowiązku 
zgłaszania wszystkich robót budowlanych prowadzonych na drogach 
powiatowych. 

2. Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem przez PZD zadań w zakresie 
prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celu 
prawidłowego oszacowywania wartości zamówień publicznych oraz stosowania 
właściwego trybu zamówień. 

3. Podjęcie działań w celu umieszczenia pionowych znaków drogowych na 
wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

4. Podjęcie działań mających na celu ujęcie w projekcie organizacji ruchu 
istniejącego już oznakowania na drodze 1522N. 

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 wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 
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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 21 czerwca 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 
                    Kontroler Dyrektor 

Andrzej Zyśk                  Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej  

 
........................................................                 

 
          ........................................................ 

podpis podpis 

 


