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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Joanna Łukasik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/56/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., 

2. Adam Ruciński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LOL/67/207/ z dnia 23 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zarząd Powiatu - Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. T. Kościuszki 3,  
13-200 Działdowo (dalej: „Starostwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marian Janicki, Starosta Powiatu Działdowskiego (dalej: „Starosta”) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność jednostki objętej kontrolą  
w badanym okresie2. 

Pozytywnie oceniono: 

- opracowanie planów rozwoju sieci drogowej oraz ujęcie zaplanowanych w nich 
inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg, 

- zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz 
uzyskanie zakładanych efektów rzeczowych, 

- wybór wykonawców zadań inwestycyjnych z zachowaniem zasad określonych  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3, tj. uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich 
zarządzanych dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych4 oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne5, 

- prowadzenie książek dróg i dzienników objazdów dla wszystkich zarządzanych 
dróg powiatowych, 

- realizację zimowego utrzymania dróg, 

- posiadanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla wszystkich 
zarządzanych odcinków dróg. 

                                                      
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 2015 r. poz. 2164, ze zm. (dalej: „ustawa Pzp”). 

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm. (dalej: „ustawa o drogach publicznych”). 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. (dalej: „ustawa Prawo budowlane”). 
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Stwierdzone nieprawidłowości, które nie miały jednak istotnego wpływu na ocenę  
kontrolowanej działalności, dotyczyły natomiast: 

- nierzetelnego prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji 
ruchu, 

- wystąpienia przypadków niezgodnego z zatwierdzonymi projektami organizacji 
ruchu oznakowania pionowego na drodze powiatowej oraz niewłaściwej 
wysokości umieszczenia pionowych znaków drogowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Rada Powiatu w Działdowie uchwałą z dnia 13 września 2006 r.6 powierzyła 
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Działdowie (dalej: „PZD”) wykonywanie 
obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym m.in.: 

− opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej (dalej: „plan rozwoju 
sieci drogowej”) oraz planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (dalej: „plan 
finansowania sieci drogowej”), 

− utrzymanie nawierzchni m.in. dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

− prowadzenie ewidencji m.in. dróg, obiektów mostowych i tuneli, 

− sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: „GDDKiA”), 

− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich. 

Nadzór nad działalnością PZD sprawował Zarząd Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

1.2. W latach 2014-2016 na terenie Powiatu Działdowskiego (dalej: „Powiat”) 
znajdowały się 44 drogi o łącznej długości 316 km, w tym 304 km (96,2%) posiadały 
nawierzchnię utwardzoną (bitumiczną). 

(dowód: akta kontroli str. 11-23) 

1.3. W sierpniu 2015 r. PZD opracował plan rozwoju sieci drogowej7, o którym 
stanowi art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. W dokumencie tym 
zaplanowano wykonanie w poszczególnych latach łącznie 21 inwestycji związanych 
z przebudową dróg, mostów i dojazdów. Podano długość dróg, rok, w którym 
zaplanowano realizację inwestycji oraz szacunkową wartość zadania. W planie 
wskazano również podstawowe dane dotyczące liczby, długości oraz stanu dróg, 
mostów i przepustów.  

(dowód: akta kontroli str. 24-56) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że plan taki powinien być opracowany  
w okresie wcześniejszym, co wynikało z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, 
jak również z § 3 ust. 1 lit a) Statutu PZD. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że nie opracowano planu rozwoju sieci drogowej, bowiem 
uznał za wystarczające ujęcie inwestycji drogowych w „Planie rozwoju lokalnego 
Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2013”.  

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

                                                      
6 Załącznik do Uchwały nr XXXVI/275/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 r. – 
statut PZD. 
7 Przyjęty uchwałą Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz 
zmieniony uchwałą  Nr 121/2016 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 marca 2016 r.  
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NIK zwraca również uwagę, iż pomimo ujęcia w planie rozwoju sieci drogowej 
inwestycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 1263 N i 1255 N, 
inwestycje te nie zostały zrealizowane. Stwierdzono także, że zrealizowano trzy 
inwestycje (przebudowa drogi nr 1595 N, 1280 N i 1294 N), których nie ujęto w ww. 
planie. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że rozbieżności te wynikały z deklaracji bądź odmowy 
udziału w kosztach inwestycji gmin, przez które przebiegały te drogi. 

Starosta wyjaśnił, że nie egzekwowano przedłożenia ani uaktualnienia planu 
rozwoju sieci drogowej, bowiem nie były znane kryteria, na podstawie których 
Powiat mógłby skorzystać z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub 
nowej perspektywy środków z UE. Nie posiadając tej wiedzy oraz środków 
finansowych nie było możliwości przyjęcia realnego w tym czasie programu rozwoju 
dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 61-74, 140-141) 

1.4. Kwoty przeznaczone na zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe 
ujmowano w projektach budżetu Powiatu na poszczególne lata w Dziale 600 
Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 605 
Wydatki inwestycyjne. 

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg 
powiatowych w badanym okresie wyniosły:  

− 1.872,6 tys. zł w 2014 r., z czego 1.133,1 tys. zł stanowiły środki Powiatu,  
459,7 tys. zł środki współpracujących gmin, zaś 279,8 tys. zł środki z budżetu 
państwa, 

− 2.795,3 tys. zł w 2015 r., z czego 1.552,1 tys. zł stanowiły środki Powiatu,  
452,5 tys. zł środki gmin, zaś 790,7 tys. zł – budżetu państwa, 

− 2.688,1 tys. zł w 2016 r., z czego 1.056,2 tys. zł stanowiły środki Powiatu,  
812,9 tys. zł środki gmin, zaś 819 tys. zł – budżetu państwa. 

Wprawdzie w Powiecie zostały określone sposoby finansowania inwestycji 
drogowych, należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy o drogach 
publicznych, obowiązek sporządzenia planów finansowania budowy, przebudowy, 
utrzymania i ochrony dróg, spoczywa na Zarządzie Powiatu, jako zarządcy dróg 
powiatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 75-104) 

1.5. W badanym okresie Powiat współpracował z czterema gminami (Iłowo-Osada, 
Płośnica, Lidzbark i Rybno) w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć drogowych. 
Zakres współpracy określono w umowach, które dotyczyły przebudowy (6 umów) 
oraz remontu (1) dróg powiatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 105-106) 

1.6. Zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w PZD wykonywało 
łącznie dziewięciu pracowników, spośród których trzech posiadało uprawnienia 
kierownika budowy i robót o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
m.in. dróg i mostów, jeden zaś posiadał uprawnienia inspektora mostowego, 
umożliwiające wykonywanie przeglądów obiektów mostowych. Pracownicy PZD 
regularnie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in. administrowania pasem 
drogowym, stałej organizacji ruchu, poziomego znakowania i ewidencji dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 107-129)  

1.7. Zadania związane z organizacją ruchu drogowego zostały przez Starostę 
powierzone trzem pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji 
w Starostwie.     

(dowód: akta kontroli str. 130) 
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1.8. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki uszkodzenia bądź zniszczenia 
drogi w wyniku jej użytkowania przez inne podmioty.  

(dowód: akta kontroli str. 137-139) 

1.9. W następstwie rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, zrealizowano pięć inwestycji związanych z przebudową lub remontem 
dróg powiatowych. I tak, zadanie pn: 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595 N dr. woj. 544 Iłowo Osada-Dwukoły,  
ul. Leśna w Iłowie-Osada, od km 0+006 do km 0+697” – odcinek o długości  
691 m zrealizowano w 2014 r. Wartość inwestycji wyniosła 559,7 tys. zł, w tym 
279,85 tys. zł pochodziło ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój8 (dalej: „zadanie nr 1”). 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 N ulice Wierzbowska i Kościelna  
w miejscowości Narzym - etap I droga powiatowa” – zrealizowano w 2015 r. 
Wartość inwestycji wyniosła 1.229,4 tys. zł, w tym 614,7 tys. zł ze środków 
NPPDL (dalej: „zadanie nr 2”). 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1288 N Wielki Łęck-Płośnica-Skurpie-Burkat 
odcinek Płośnica-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km” – 
zrealizowano w 2016 r. Wartość inwestycji wyniosła 1.247,4 tys. zł, w tym  
623,7 tys. zł ze środków NPPDL (dalej: „zadanie nr 3”). 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 
6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – zrealizowano w 2016 r. 
ze środków własnych w wysokości 408,1 tys. zł (dalej: „zadanie nr 4”). 

• „Remont drogi powiatowej nr 1294 N (Cibórz-Dłutowo-Jabłonowo) - na odcinku 
od mostu w miejscowości Nowy Dwór do miejscowości Nick” – zrealizowano  
w 2016 r. ze środków własnych w wysokości 244,5 tys. zł (dalej: „zadanie nr 5”). 

W czasie kontroli NIK w trakcie realizacji znajdowały się trzy inwestycje, dotyczące 
przebudowy dróg powiatowych nr: 1274 N,  1288 N i 1593 N, o łącznej wartości  
3,3 mln zł, w tym 1,68 mln zł z środków NPPDL.  

(dowód: akta kontroli str. 131-136) 

1.10. Analiza dokumentacji dotyczącej pięciu ww. inwestycji wykazała, że: 

• Dwie inwestycje (zadanie nr 2 i 4) wymagały złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę, a kolejne dwa (zadanie nr 1 i 3) zgłoszenia robót budowlanych. 
Zadanie nr 5 miało charakter remontu i nie wymagało złożenia dokumentacji do 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosków o wydanie ww. 
pozwoleń oraz zgłoszeń załączono wymagane dokumenty, stosownie do 
postanowień art. 30 ust. 2 i 33 ust. 2 ustawy Prawo budowalne, tj. projekty 
budowalne oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wzywał 
inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Ww. inwestycje zostały 
rozpoczęte po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę lub po 
upływie 30-dniowego terminu na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu do 
zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy. Stosownie do zapisów ww. 
decyzji ustanowiono kierownika budowy oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie  
z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych zawiadomiono właściwy organ nadzoru budowlanego  
o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. We wszystkich przypadkach termin 
rozpoczęcia prac nastąpił po dokonaniu niezbędnych formalności  
i uprawomocnieniu się decyzji lub upłynięciu okresu do złożenia sprzeciwu.  

                                                      
8 dalej: NPPDL. 
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• We wszystkich przypadkach dokonano wyboru wykonawcy po przeprowadzeniu 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tzw. 
oszczędności przetargowych po wyborze wykonawcy zadania nr 5, zlecono 
wykonawcy na odcinku 200 metrów kolejny zakres prac w trybie zamówienia 
publicznego poniżej kwoty 30 tys. euro.  

Wybór poszczególnych wykonawców został przeprowadzony z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferty uznane 
przez zamawiającego za niepodlegające odrzuceniu zostały ocenione rzetelnie. 
We wszystkich postępowaniach przetargowych przestrzegano zasady uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Analiza dokumentacji 
postępowania poniżej 30 tys. euro wykazała m.in., że wywiązano się  
z wymogów dotyczących ustalenia wartości szacunkowej zamówień na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego, zapytanie ofertowe skierowano do dwóch 
wykonawców oraz sporządzano dokumentację z wykonanych czynności, 
stosownie do zapisów określonych w § 15 pkt 3 regulaminu wewnętrznego 
udzielania zamówień publicznych w PZD. 

• Oceny spełnienia przez oferentów postawionych im wymogów udziału  
w postępowaniach dokonano poprzez analizę złożonych ofert, w tym 
wymaganych dokumentów i oświadczeń. Zawarte umowy odpowiadały swoją 
treścią złożonym w postępowaniach ofertom i były zgodne z załączonym do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zaproszeniem do składania ofert) 
wzorem umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 143-301) 

Zlecone zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z postanowieniami umów,  
w pełnym zakresie oraz terminowo. W trakcie realizacji zadań wykonawcy nie 
występowali o zmianę terminu wykonania prac, zwiększenie wartości zadań lub 
zmianę zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (roboty dodatkowe, uzupełniające, 
zamienne). 

W celu zapewnienia właściwej jakości zlecanych do wykonania robót w treści 
umowy zawarto odniesienia do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz przepisów budowlanych. Zobowiązano wykonawców do stosowania materiałów  
i urządzeń posiadających świadectwa jakości lub aprobaty techniczne. Nałożono 
ponadto na nich obowiązek dostarczenia na własny koszt kompletnej dokumentacji 
powykonawczej oraz wyników badań kontrolnych.  

Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów były wstępnie weryfikowane 
przez inspektora nadzoru w trakcie realizacji robót – z wyłączeniem zadania nr 5. 
Dla powyższej pracy remontowej inwestor nie miał obowiązku prowadzenia nadzoru 
budowlanego i nie dysponował innymi dowodami potwierdzającymi prowadzenie 
systematycznych kontroli w trakcie prowadzonych robót budowlanych.  

Podczas odbiorów końcowych wszystkich robót budowlanych – na podstawie 
szczegółowych specyfikacji technicznych – komisyjnie oceniano m.in. jakość 
wykonanych robót, weryfikowano dokumentacje powykonawcze oraz wyniki badań 
kontrolnych. PZD przy ocenie wykonania i odbioru robót wywiązało się z obowiązku 
określonego w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego9 – poprzez korzystanie z Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych przygotowanych m.in. przez GDDKiA. PZD nie egzekwował jednak 
obowiązku sporządzania przez wykonawców „Programu Zapewnienia Jakości”, 
który wynikał ze Specyfikacji Technicznych Robót.  

                                                      
9 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129. 
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Dyrektor PZD podał, że elementy programu znajdowały swoje odzwierciedlenie 
zarówno w dokumentacji ofertowej złożonej przez wykonawcę, jak również zostały 
opisane w umowie oraz były przedkładane w czasie realizacji inwestycji i po jej 
zakończeniu. 

Pracownicy PZD sprawowali samodzielny nadzór nad realizacją przebudowy lub 
remontu dróg. W przypadku zadania nr 2 ustanowiono dodatkowo, zgodnie  
z decyzją o pozwoleniu na budowę, inspektora nadzoru robót sanitarnych. Nadzór 
ten zlecono wykonawcy, z którym zawarto umowę w tym zakresie na kwotę  
7,9 tys. zł. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego posiadali uprawnienia budowlane,  
a ich działania nadzorcze zapewniły prawidłową realizację robót przewidzianych 
umowami z wykonawcami. W trakcie realizacji ww. zadań m.in. oceniali jakość 
wykonanych robót, a także dokumentowali ich przebieg w dziennikach budowy.  
W toku prowadzonych przez nich czynności nie wystąpiły przypadki uzasadniające 
podjęcie wobec wykonawców działań dyscyplinujących. Nie odnotowano również 
przypadków informowania przez wykonawców o problemach związanych  
z rzeczową, finansową lub terminową realizacją zadań. W przypadku zadania nr 2 
wystąpiła konieczność nałożenia na wykonawcę obowiązku usunięcia wad. 

Wszystkie roboty budowalne zostały zgłoszone do odbioru w terminie określonym  
w umowie, zaś zakres zrealizowanych zadań zgodny był z dokumentacją 
projektową.  

(dowód: akta kontroli str. 267-296) 

1.11. W wyniku realizacji ww. pięciu zadań inwestycyjnych osiągnięto następujące 
efekty rzeczowe: 

− Zadanie nr 1 - ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego 
(o powierzchni 6.123 m2), ułożono z kostki betonowej chodnik oraz wymieniono 
krawężniki i obrzeża (1.802 m2), ułożono oznakowanie poziome 
grubowarstwowe (93 m2), a także ustawiono sześć znaków pionowych oraz 
sześć wygrodzeń, 

− Zadanie nr 2 - wyrównano i wzmocniono jezdnię masą betonu asfaltowego 
(5.922 m2), ułożono z kostki brukowej chodnik i parking (odpowiednio 362 m2  

i 225 m2), wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe (318 m2), 
ustawiono 58 pionowych znaków drogowych, 

− Zadanie nr 3 - ułożono warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego 
(334.912 m2), wykonano trzy zatoki autobusowe, ułożono z kostki brukowej 
chodniki (356 m2), wykonano oznakowanie poziome (45 m2), ustawiono trzy 
pionowe znaki drogowe oraz zamontowano 15 mb barier dla pieszych,  

− Zadanie nr 4 - wykonano z kostki betonowej nawierzchnię chodnika (1.332 m2), 
11 studzienek ściekowych, zjazdów z kostki betonowej (130 m2) oraz ustawiono 
sześć pionowych znaków drogowych, 

− Zadanie nr 5 - wyrównano jezdnię masą mineralno-asfaltową, ułożono warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego (4.450 m2) oraz wykonano oznakowanie 
poziome jezdni w postaci linii krawędziowych (214 m2). 

Zadania zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami umów zawartych  
z wykonawcami, w oparciu o przedłożoną dokumentację powykonawczą na 
podstawie komisyjnego odbioru końcowego robót. W trakcie realizacji robót 
budowlanych, inspektorzy nadzoru w imieniu inwestora, dokonywali odbioru prac 
zanikowych lub ulegających zakryciu, poświadczając ten fakt w książkach budowy. 
W przypadku zadania nr 5 nie wykonywano tych czynności pisemnie.  

Zastępca Dyrektora PZD podał, że wynikało to z charakteru prac (nie była to 
przebudowa drogi, a jedynie remont). Faktycznie jednak nadzór nad realizacją 
zadania nie odbiegał od innych prowadzonych przez powiat robót budowlanych.  
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PZD nie wykonywał odkrywek w celu ustalenia zgodności wykonania struktury drogi 
z dokumentacją, bowiem inspektorzy nadzoru byli obecni przy odbiorze każdej 
warstwy nawierzchni równolegle analizując wyniki pomiarów kontrolnych, recept  
i ustaleń technologicznych oraz orzeczeń o jakości materiałów i deklaracji 
zgodności, które były następnie dołączane do dokumentacji powykonawczej. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych inwestor nie odnotował 
nieprawidłowości, jedynie w protokole odbioru zadania nr 2 komisja w trakcie 
odbioru końcowego stwierdziła wystąpienie wad. Odpowiednie korekty drogi zostały 
wykonane w ciągu trzech dni, a następnie przyjęte przez inwestora bez dalszych 
zastrzeżeń i uwag.   

We wszystkich przypadkach – poza zadaniem nr 1, gdzie jedna z transz środków 
została przekazana na konto wykonawcy jeden dzień po ostatecznym terminie 
płatności, co nie wywołało skutków finansowych dla PZD – zapłata za zrealizowane 
zadania została dokonana w terminach określonych w umowach z wykonawcami, po 
zakończeniu odbiorów końcowych. Ustalony we wszystkich umowach termin zapłaty 
(30 dni od daty dostarczenia faktury) w praktyce różnił się w zależności od zadania  
i mieścił się w przedziale czasowym wynoszącym od 12 do 28 dni. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły okoliczności do skorzystania przez PZD  
z gwarancji lub rękojmi. Prowadzone przez kierowników obwodów drogowych 
objazdy na przebudowanych lub remontowanych drogach nie wykazały wad  
i usterek, które wymagałyby ich usunięcia przez wykonawców.  

(dowód: akta kontroli str.431-513) 

1.12. Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny przebudowanych dróg 
powiatowych w ramach zadania nr 3 i 4 wykazały m.in., że ich nawierzchnie nie 
posiadały ubytków. Wykonane roboty drogowe były zgodne z dokumentacją 
projektową w zakresie charakterystycznych elementów drogi, tj. rodzaju 
nawierzchni, chodników, zjazdów oraz innych elementów ulic. Drogi te wyposażone 
zostały w oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa: oznakowanie poziomie, 
przejścia dla pieszych, linie warunkowego zatrzymania, oznakowanie pionowe oraz 
bariery ochronne stalowe.  

(dowód: akta kontroli str.794-891) 

1.13. Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10 od Komendanta Powiatowego 
Policji w Działdowie11 wynikało, że przebudowa tych dróg znacznie przyczyniła się 
do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 678-688, 726-732) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. Do PZD wpłynęło łącznie 21 wniosków12, które dotyczyły m.in. niewłaściwego 
stanu technicznego dróg (pięć wniosków) oraz niewłaściwego stanu technicznego 
dojazdów (jeden). Pozostałe wnioski dotyczyły m.in. potrzeby ustawienia luster 
drogowych, usunięcia zakrzaczeń i wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew, 
zagospodarowania wód deszczowych. Wszystkie ww. wnioski zostały zrealizowane, 
o czym poinformowano wnioskodawców.  

(dowód: akta kontroli str. 302-306) 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 (dalej: „ustawa o NIK”). 
11 dalej: „KPP”. 
12 W badanym okresie nie wpłynęły żadne skargi. 
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2.2. W badanym okresie PZD prowadził okresowe kontrole stanu dróg powiatowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, do czego 
zobowiązywał art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. I tak:  

• W ramach objazdów dróg powiatowych dokonywano oceny stanu technicznego 
jezdni, poboczy, chodników i znaków drogowych, a także innych elementów 
wyposażenia dróg. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości odnotowane były  
w dziennikach objazdów, z podaniem zaleceń pokontrolnych wraz z terminem 
ich wykonania. Odnotowano także datę i sposób wykonania zaleceń. 

• Sporządzono analizy w zakresie: utrzymania dróg powiatowych, planowanych 
inwestycji, bezpieczeństwa ruchu (wraz z podaniem informacji o liczbie 
wypadków i kolizji oraz ze wskazaniem dróg o największej ilości zdarzeń).  
W celu poprawy bezpieczeństwa PZD wspólnie z gminami z terenu Powiatu  
podjął działania polegające na budowie nowych chodników, zatok 
autobusowych i przejść dla pieszych.  

• W związku ze znacznym wzrostem ilości wypadków drogowych na drogach 
powiatowych w dniu 16 czerwca 2014 r. powołano komisję składającą się  
z przedstawicieli Starostwa, PZD i KPP, do zadań której należało 
przeprowadzenie analizy przyczyn powyższego zjawiska oraz określenie 
sposobu rozwiązania problemu. W związku z przeprowadzoną analizą, Komisja: 

− w ramach przeprowadzonego jesiennego przeglądu dróg na drogach 
objętych przeglądem nie stwierdziła usterek, 

− stwierdziła, że większa liczba wypadków i zdarzeń drogowych wynikała ze 
wzrostu natężenia ruchu na drogach powiatowych, co wynikało z kulminacji 
prac związanych z przebudową dróg wojewódzkich. 

 (dowód: akta kontroli str. 307-341) 

Stosownie do wymogu określonego w §10-11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom13 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ewidencji dróg publicznych”), w PZD prowadzono: 

− książki drogi (dla każdego zarządzanego odcinka) – które od grudnia 2016 r. 
prowadzone były w wersji elektronicznej w programie ewid.master. Wcześniej – 
jak podała Inspektor w Dziale Technicznym – książki prowadzone były również 
w wersji elektronicznej, w programie SIBView5; 

− dzienniki objazdów – w formie papierowej, odrębnie dla Bazy Sprzętu  
i Transportu: nr 1 w Działdowie i nr 2 w Lidzbarku. Stwierdzono, że w badanym 
okresie minimum raz w roku objazdami objęto wszystkie zarządzane odcinki 
dróg. W dziennikach odnotowane były stwierdzone w trakcie objazdu usterki, 
braki i uszkodzenia (jezdni, poboczy, znaków, rowów itp.) wraz z podaniem ich 
lokalizacji oraz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania. 
Wszystkie zalecenia zostały wykonane, co potwierdzono stosownym wpisem  
w dzienniku objazdu.  

(dowód: akta kontroli str. 342-347, 351-354) 

W wyniku zmiany oprogramowania, w którym prowadzone były książki drogi, nie 
zarchiwizowano dokumentacji prowadzonej przed grudniem 2016 r., na skutek 
czego w 43 książkach brakowało wpisów dokonanych przed tym okresem. Inspektor 
w Dziale Technicznym, odpowiedzialna za prowadzenie książek drogi wyjaśniła, że 
po zmianie oprogramowania nie było możliwości przeniesienia bazy danych do 
nowego oprogramowania oraz ich zarchiwizowania. Książki drogi w nowym 

                                                      
13 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 

Uwagi dotyczące 
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oprogramowaniu uzupełniane są w ramach możliwości na bieżąco. Zobowiązała się 
jednocześnie do uzupełnienia ww. dokumentacji do końca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 118-119, 344, 348-350) 

2.3. W PZD wywiązano się z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg 
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach14, bowiem prawidłowo 
sporządzono i terminowo przekazano do GDDKiA informacje o stanie dróg 
publicznych.   

(dowód: akta kontroli str. 355) 

2.4. W PZD prowadzono okresowe kontrole stanu technicznego wszystkich 
administrowanych dróg, wymagane postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. Stwierdzono, że: 

− po przeprowadzeniu każdego przeglądu technicznego sporządzono protokół  
z dokonanych ustaleń, zawierający również informacje w zakresie usunięcia 
usterek stwierdzonych podczas wcześniejszych kontroli, 

− dokonywano oceny stanu technicznego m.in. stanu nawierzchni, poboczy, 
rowów i zjazdów, 

− kontrole prowadzone były przez komisję, w skład której wchodził pracownik 
posiadający, stosownie do wymogu określonego w art. 62 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane, uprawnienia w zakresie oceny stanu technicznego dróg i obiektów 
mostowych. 

Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w PZD przeprowadzano 
również okresowe, co najmniej raz na 5 lat, kontrole polegające m.in. na 
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Ostatnia kontrole 
przeprowadzone zostały w 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 356-430) 

2.5. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny czterech odcinków dróg 
powiatowych, w tym dwóch o nawierzchni bitumicznej oraz dwóch o nawierzchni 
gruntowej15 wykazały m.in., że: 

− drogi były przejezdne, ale ich nawierzchnie posiadały miejscowe ubytki, 

− drogi o nawierzchni bitumicznej posiadały podłużne i poprzeczne spękania 
siatkowe, nierówności i sfalowania, a także ubytki i ślady po ich wypełnieniu 
mieszanką mineralno-asfaltową oraz odcinki zdeformowanego pobocza.  
Na drogach miejscowo występowały również koleiny,  

− stan drogi żwirowej 1263 N był odpowiedni, zaś droga gruntowa 1544 N na 
odcinku Uzdowo-Kramarzewo posiadała punktowe nierówności i koleiny, a na 
odcinku Szenkowo-droga wojewódzka W542 – liczne głębokie koleiny  
i zastoiska wodne utrudniające poruszanie się pojazdów i pieszych. 

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o NIK dokonał oceny stanu 
nawierzchni ww. dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną stosując klasy16 
przyjęte przez zarządcę dróg krajowych. I tak, odcinek drogi: 

                                                      
14 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
15 Drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinkach: drogi powiatowej nr 1351N Chełsty – droga 
wojewódzka 54 (o długości ok. 2,5 km) i drogi powiatowej 1263N Brzeźno – Tuczki – Płośnica – 
Gródki na odcinku od granicy z powiatem ostródzkim do końca miejscowości Prusy (ok. 4,7 km) oraz 
drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej na odcinkach: Brzeźno Mazurskie – Grzybiny – Myślęta – 
Turza Wielka na odcinku nawierzchni żwirowej za miejscowością Myślęta do granicy miejscowości 
Turza Wielka(ok. 1,7 km) i Uzdowo – Kramarzewo – droga wojewódzka nr 542 (ok. 2,7 km). 
16 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 
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− 1351 N Chełsty- droga wojewódzka 541 oceniono w zakresie: stanu powierzchni 
– klasa „C”, nośności – klasa „C” i kolein – klasa „D”, 

− 1255 N Dąbrówno-Tuczki-Płośnica-Gródki na odcinku od granicy z powiatem 
ostródzkim do końca miejscowości Prusy stan powierzchni – klasa „A”, nośności 
– klasa „C” i kolein – klasa „B”. 

(dowód: akta kontroli str. 733-819) 

2.6. W okresie objętym kontrolą zasady regulujące zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych określone były Planach zimowego utrzymania dróg17, zawierających 
m.in.: zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi, czas, w jakim po ustaniu opadów 
odśnieżane są drogi, wykaz dróg powiatowych wg standardów zimowego 
utrzymania dróg oraz planowane na ten cel materiały i sprzęt.   

Za zimowe utrzymanie dróg w Powiecie odpowiadali wyłonieni przez PZD  
w postępowaniach przetargowych wykonawcy, z którymi zawierano umowy, 
określając w nich m.in. rodzaju sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania 
dróg, obowiązki wykonawcy, a także kary z tytułu niewywiązania się z umowy. 

Szczegółowe zasady związane z utrzymaniem dróg przez wykonawców określono  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiącej załącznik do umowy). 
Dotyczyły one m.in. czasu rozpoczęcia wykonywania usługi (do 4 godzin od chwili 
powiadomienia), a także sposób jej wykonania. W badanym okresie wykonawcy 
rzetelnie wywiązali się ze zleconych im zadań, bowiem nie stwierdzono przypadków 
naliczenia im kar pieniężnych.  

(dowód: akta kontroli str. 514-584) 

2.7. W latach 2014-2017 (I kwartał) do PZD nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące 
uzgodnień zjazdów z dróg powiatowych na drogi leśne. 

(dowód: akta kontroli str. 585) 

2.8. Wszystkie zarządzane odcinki dróg (44) ujęto jako środki trwałe w ewidencji 
księgowej PZD na kwotę ogółem 29,25 mln zł. Grunty pod 42 drogami o wartości 
11,4 mln zł ewidencjonowane były w Starostwie. 

W ewidencji gruntów nie ujęte zostały grunty pod drogą nr 1286 N (droga wojew. 
544-Koty-Płośnica) oraz 1544 N (Uzdowo-Kramarzewo-droga wojew. 542).  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami podał, że grunty te stanowią 
własność Skarbu Państwa i w najbliższym czasie zostaną uwłaszczone na rzecz 
Powiatu Działdowskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 586-674) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych 

3.1. Dla wszystkich zarządzanych dróg (44 odcinki) ustalona została stała 
organizacja ruchu, która określała m.in. lokalizację znaków oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, a także opis techniczny zawierający charakterystykę drogi  
i ruchu na drodze.  

(dowód: akta kontroli str. 689-692) 

3.2. Wszystkie projekty organizacji ruchu sporządzone były przez PZD, zaś 
zatwierdzone, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

                                                                                                                                       
niezadowalający) – nawierzchnie z uszkodzeniami wymagającymi zaplanowania remontów, klasa D 
(stan zły) – nawierzchnie z uszkodzeniami i wymagające natychmiastowych remontów. 
17 Plany ustalone zostały na każdy rok objęty kontrolą i zatwierdzone w drodze uchwał Zarządu 
Powiatu. 
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drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem18 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem”), przez organ zarządzający 
ruchem, tj. Starostę. 
W okresie objętym kontrolą: 

− zaktualizowano 16 projektów stałej organizacji ruchu, które zawierały wszystkie 
elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem, 
a także posiadały pozytywną opinię KPP, 

− wprowadzono trzy projekty czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót 
budowlanych w pasie drogi powiatowej nr 1363 N, 1554 N i 1595 N. 

W badanym okresie do PZD wpływały również wnioski innych jednostek (m.in.  
z urzędów gmin – 2 wnioski) oraz osób fizycznych (6 wniosków) o zmianę 
organizacji ruchu na drogach, dotyczące ustawienia bądź usunięcia oznakowania. 
Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.  

W badanym okresie do PZD nie wpływały wnioski KPP ani Straży Miejskiej  
w Działdowie dotyczące zmiany organizacji ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 689-698) 

Starosta wywiązał się z obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia  
w sprawie zarządzania ruchem, dotyczącego kontroli prawidłowości zastosowania  
i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją 
ruchu poprzez prowadzenie okresowych kontroli oznakowania dróg powiatowych 
dokonywanych wspólnie z PZD w trakcie objazdu dróg. W latach 2014-2016 
przeprowadzono trzy takie kontrole.  

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od KPP 
wynikało, że w okresie objętym kontrolą na drogach powiatowych w Powiecie miało 
miejsce sześć zdarzeń drogowych które zaistniały na drogach z ubytkami 
nawierzchni.  

Starostwo prowadziło ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 
według zasad określonych w § 9 ww. rozporządzenia, tj. z uwzględnieniem m.in. 
wnioskodawcy, charakteru organizacji ruchu, numeru drogi, daty zatwierdzenia 
projektu i przewidywanego terminu wprowadzenia organizacji ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 678-688, 699-722) 

1) Ewidencja nie zawierała informacji o kilometrażu poszczególnych dróg 
powiatowych, do czego zobowiązywał § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
zarządzania ruchem. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji  
w Starostwie, odpowiedzialna za prowadzenie ww. ewidencji wyjaśniła, że wynikało 
to z przeoczenia. Przed zakończeniem czynności kontrolnych rejestr został 
uzupełniony. 

(dowód: akta kontroli str. 675-677, 723-725) 

2) Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny dwóch dróg powiatowych  
o nawierzchni bitumicznej, wykazały, że:  

a) Na drodze nr 1255 N, na odcinku od granicy z Powiatem Ostródzkim do końca 
miejscowości Prusy: 

• Umieszczono pięć pionowych znaków drogowych (B-33 – ok. km 6+653; B-33 – 
ok. km. 6+760; A-6b – ok. km. 7+625; B-33 – ok. km. 8+454; B-33 – ok. km 
6+305), które nie były ujęte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu dla 
tego odcinka. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że w elektronicznej wersji projektu organizacji ruchu 
znaki te były ujęte, jednakże z powodu przeoczenia wydrukowano i przekazano 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 
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do zatwierdzenia projekt, który nie zawierał tych znaków (na wydruku nie były 
one widoczne).  

• Umieszczono pięć pionowych znaków drogowych na wysokości od 70 do 195 
cm, co było niezgodne z zapisami zał. nr 1 do rozporządzenia 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 drogach19. I tak, znak: 

− B-33 (ok. km. 6+653) wraz ze znakami E-17a i D-42 (na jednej konstrukcji 
wsporczej) umieszczono na wysokości 70 cm, podczas gdy minimalna 
wysokość wynosi 150 cm, 

− D-1 (ok. km 6+304) umieszczono na wysokości 195 cm (jeden znak na 
konstrukcji wsporczej) – podczas gdy minimalna wysokość wynosi 200 cm, 

− B-33 (ok. km. 6+760) wraz ze znakami E-17a i D-42 (na jednej konstrukcji 
wsporczej) - na wysokości 140 cm, podczas gdy minimalna wysokość 
wynosi 150 cm, 

− B-33 (ok. km. 8+454) wraz ze znakami E-17a i D-42 (na jednej konstrukcji 
wsporczej) na wysokości 120 cm, podczas gdy minimalna wysokość wynosi 
150 cm, 

− B-33 (ok. km. 9+305) wraz ze znakami E-17a i D-42 (na jednej konstrukcji 
wsporczej) na wysokości 75 cm, podczas gdy minimalna wysokość wynosi 
150 cm. 

b) Na drodze 1351 N Chełsty-droga wojewódzka 541: 

− odległość (ok. km. 0+046) pomiędzy znakami A-23 oraz A-18b (z tabliczką 
T-2) wynosiła mniej niż wskazana w ww. załączniku (nie mniej niż 10 m), na 
skutek czego znak A-18b był zasłonięty przez znak A-23. 

− znak D-43 (ok. km. 0+132) wraz ze znakiem E-18a (na jednej konstrukcji 
wsporczej) został umieszczony na wysokości 130 cm, podczas gdy 
minimalna wysokość, zgodnie z ww. załącznikiem, wynosi 200 cm.  

Dyrektor PZD potwierdził, że znaki zawieszone były nieprawidłowo i zobowiązał się 
do ustawienia ich na właściwej wysokości. Natomiast w kwestii odległości między 
znakami wynoszącej poniżej 10 m wyjaśnił, że wynikało to z ukształtowania terenu  
i wąskiego pasa drogowego. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych znaki 
zostały ustawione na jednej konstrukcji wsporczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 749-819, 892-893) 

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

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 mających na celu dostosowanie projektu organizacji ruchu dla 
drogi powiatowej nr 1255 N do faktycznego oznakowania na tej drodze. 

2. Prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu zgodnie z wymogami 
rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
19 Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zm. 
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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 22 czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy Dyrektor 

Andrzej Zyśk 
Joanna Łukasik 

Specjalista kontroli państwowej 
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podpis Podpis 

  

Adam Ruciński 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

 

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

podpis  

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag i wykonania 
wniosków 


