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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 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/45/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Powiatu – Starostwo Powiatowe w Węgorzewie (dalej: „Starostwo” lub 
„Powiat), 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Halina Faj, Starosta Powiatu Węgorzewskiego od 20 czerwca 2008 r. („Starosta”). 
(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Pozytywnie oceniono: 

− planowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych, 
co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz poprawę 
warunków transportowych, 

− zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przy wyborze 
wykonawców przebudowy i remontów dróg lokalnych, 

− uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania zadań  
w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych, 

− realizację zimowego utrzymania dróg, 

− prowadzenie ewidencji dróg oraz zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast:  

− nieopracowaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r o drogach publicznych3 (dalej: „ustawa o drogach”),   

− nieprzeprowadzeniu pięcioletnich kontroli stanu technicznego dróg gminnych, 
wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane4 (dalej: „ustawa Prawo budowlane”),  

− powierzenia dyrektorowi ZDP5 zadań dotyczących zatwierdzania projektów 
organizacji ruchu, mimo braku kompetencji do takiego działania, 

− nieustalenia wartości początkowej gruntów zajętych przez drogi powiatowe, 

                                                      
1 NIK 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. 
5 Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach – jednostka organizacyjna Powiatu, która realizowała obowiązki zarządcy dróg 
powiatowych. 
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− przypadków oznakowania dróg powiatowych niezgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu ws. warunków technicznych dla znaków6, 

− przypadków nieterminowego rozpatrzenia wniosków i skarg w zakresie spraw 
drogowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Uchwałą Rady Powiatu7, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem 
drogami i organizacją ruchu drogowego przypisano ZDP, w tym opracowywanie 
projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów finansowania zadań inwestycyjno-
remontowych, bieżące utrzymanie i remonty dróg, prowadzenie okresowych kontroli 
ich stanu technicznego, prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz 
działania w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W okresie objętym kontrolą sprawy te prowadziły 3 osoby, w tym dyrektor, kierownik 
działu technicznego oraz inspektor ds. dróg i mostów, którzy posiadali kwalifikacje 
odpowiednio w zakresie eksploatacji dróg, inżynierskie i techniczne budowlane. 
Osoby te nie posiadały drogowych uprawnień budowlanych oraz audytorskich  
w zakresie inżynierii ruchu, lecz brały udział w szkoleniach z zakresu zarządzania 
drogami i ruchem na drogowym oraz posiadały ważne certyfikaty WORD8. Nadzór 
nad ZDP powierzono wicestaroście pełniącemu tę funkcję od 16 grudnia 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-14,34-35) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa9, nadzór i kontrola działań ZDP 
należała do WŚBI10, który przedkładał Zarządowi Powiatu harmonogramy rzeczowo-
finansowe ZDP i jego rozliczenia z wydatków, sporządzał wnioski o dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, środki UE) oraz 
wnioski o płatność po zakończeniu tych zadań, a także informacje i sprawozdania  
z ich realizacji. W gestii tego wydziału leżało też uzgadnianie rozwiązań 
projektowych obiektów w zakresie przebiegu i charakterystyki technicznej dróg. 
Zadania w WŚBI wykonywały dwie osoby, tj. naczelnik i inspektor z odpowiednim 
wykształceniem i kwalifikacjami, którzy brali udział w szkoleniach dotyczących 
realizacji projektów unijnych i zamówień publicznych. W ramach kompetencji 
urzędowych naczelnik WŚBI był uprawniony do wydawania w imieniu Starosty 
decyzji administracyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 15-32)  

Zgodnie z prowadzoną ewidencją11, w latach 2014-2015 ZDP zarządzał drogami 
powiatowymi o łącznej długości 273,2 km, z czego 215,7 km (78,9%) stanowiły drogi 
utwardzone, w tym 188,7 km asfaltem (69,1%), 27 km kostką betonową (9,9%),  
a pozostałe (drogi gruntowe) o długości 57,5 km (21,1%) posiadały nawierzchnię 
nieutwardzoną. W 2016 r. długość dróg o nawierzchni bitumicznej wzrosła do  

                                                      
6 Rozporządzenie 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 drogach (Dz. U.  
Nr 220, poz. 2181, ze zm.). 
7 Uchwała Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ogonkach. 
8 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie. 
9 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, przyjęty uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Powiatu z 10 marca 
2011 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIII/148/2012 z 22 listopada 2012 r. 
10 Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. 
11 Ewidencja prowadzona w systemie komputerowym wg programu SIBView5. Program umożliwia przeglądanie, analizę  
i wizualizację danych drogowych w zakresie struktury sieci drogowej, obiektów znajdujących się w pasie drogowym oraz 
przynależności administracyjnej i charakteru zagospodarowania poszczególnych odcinków dróg. System pozwala generować 
wszelkie raporty wg obowiązujących przepisów, w tym kompletną książkę drogi, interaktywną mapę, plan liniowy, szkice  
i zdjęcia skrzyżowań, punktów węzłowych oraz wszelkich obiektów i znaków drogowych w korytarzu drogi. 
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192,1 km (o 3,4 km), przy zmniejszeniu o ten odcinek dróg utwardzonych kostką 
brukową (pokrycie asfaltem) – do 23,6 km, a odsetek dróg utwardzonych oraz 
gruntowych pozostał na tym samym poziomie. Wobec pozbawienia 10 ulic kategorii 
dróg powiatowych12, wg stanu na 1 stycznia 2017 r. długość dróg zarządzanych 
przez ZDP wynosiła 269 km, w tym 208,9 km utwardzonych (43 drogi kl. L i 5 kl. Z) 
oraz 60,1 km gruntowych (15 dróg kl. L), z tego 128,8 km na terenie gminy 
Węgorzewo, 72,2 km – Pozezdrze oraz 68 km -  Budry.  

 (dowód: akta kontroli str. 33,341-342) 

1.2. Planowany rozwój sieci dróg powiatowych został uwzględniony w:  

− Zintegrowanym Programie Rozwoju Powiatu 2007-201513, w którym ujęto 
przebudowę 4 dróg (1732N, 1799N, 1817N i 1762N) w ramach współpracy  
z innymi podmiotami, 

− Strategii Zintegrowanego Programu Rozwoju Powiatów WJM 2014-202214, 
gdzie zaplanowano przebudowę 8 dróg o dług. 48 km; 

− Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 202015 – przebudowa 3 dróg ze środków 
UE (1799N, 1734N, 1803N), 

− Wieloletniej Prognozie Finansowej 2016-202616 – przebudowa 2 dróg ze 
środków UE (1756N i 1758N), 

− Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2008-201517 – przebudowa drogi 1732N  
z budżetu państwa i UE. 

(dowód: akta kontroli str. 36-51) 

1.3. W dokumentach tych przewidziano terminy realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć, dofinansowanie środkami z budżetu państwa i UE oraz dokonano 
szacowania potrzeb finansowych, sporządzając kosztorysy inwestorskie.  

Na lata 2014-2017 z udziałem tych środków zaplanowano realizację sześć zadań  
o łącznej wartości 7.251,5 tys. zł z dofinansowaniem 4.225,7 tys. zł, w tym  
trzy z budżetu państwa (1.598,8 tys. zł) oraz trzy ze środków UE (2.626,9 tys. zł). 
Wg planów nakłady finansowe na realizację ww. zadań miały wynieść: 

− 1.673,1 tys. zł w 2014 r., w tym 340,2 tys. zł środków własnych, 555,9 tys. zł  
z budżetu państwa, 448,1 tys. zł ze środków UE oraz 333,5 tys. zł w ramach 
umów z gminami, 

− 1.702 tys. zł w 2015 r., w tym 328,3 tys. zł środków własnych, 783,5 tys. zł  
z budżetu państwa, 266,4 tys. zł z innego samorządu i 250,7 tys. zł z Lasów 
Państwowych, 

− 1.891,3 tys. zł w 2016 r., w tym 637,3 tys. zł środków własnych, 408,7 tys. zł  
z budżetu państwa, 444,7 tys. zł ze środków UE i 399,6 tys. zł z innych 
samorządów, 

− 2.490,5 tys. zł w 2017 r.: 905,8 tys. zł - środki własne i 1.584,7 tys. zł z UE. 

Oszacowane koszty przebudowy i remontów nie zawierały kosztów dotyczących 
projektowania tych zadań, gdyż dokumentacje wykonali pracownicy ZDP i Starostwa 
w ramach swoich obowiązków. W przypadku zaś projektów przebudowy dróg  
Nr 1756N i 1758N, ich wykonanie zlecono podmiotom zewnętrznym za łączną kwotę 

                                                      
12 Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/98/2016 Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2016 r. statusu dróg powiatowych pozbawiono  
ul. Łąkową, Mazurską, Polną, Przesiedleńczą, Słoneczną, Smętka, Spokojną, Warmińską, Witosa i Zacisze w Węgorzewie. 
13 Program przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/94/2007 z dnia 25 października 2007 r.  
14 Załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr LVI/230/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia tej Strategii. 
15 Strategia przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/110/2016 z dnia 27 października 2016 r. 
16 Prognoza przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII z dnia 25 sierpnia 2016 r. (zm.). 
17 Plan przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/261/2010 z dnia 29 września 2010 r. (zm.). 
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2,5 tys. zł. Dodatkowo Starostwo poniosło koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 
39,3 tys. zł. 

W ramach realizacji zadań drogowych, Powiat współpracował z Gminami Pozezdrze 
i Węgorzewo, pozyskując odpowiednio 200 tys. zł (na drogę 1732N) i 816,5 tys. zł 
(pozostałe drogi). Od Nadleśnictwa Borki uzyskano natomiast 250,7 tys. zł na 
przebudowę drogi 1750N. Wg stanu na koniec I kw. 2017 r. pomoc finansowa tych 
jednostek wyniosła ogółem 1267,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 52-56, 78-79) 

Na podstawie dokonanych przez ZDP ocen stanu technicznego nawierzchni dróg 
(kl. C i D), w 2014 r. potrzeby w zakresie ich remontów oszacowano na ogólną 
kwotę 39.770,6 tys. zł. Dotyczyło to 35 dróg o łącznej długości 131,670 km.  
W 2015 r. wartość tych remontów zmniejszyła się do 38.260,4 tys. zł, a na koniec 
2016 r. wyniosła 36.597,2 tys. zł, wskutek przekazania 10 dróg (ulic) Gminie 
Węgorzewo. Wartości szacunkowe zadań wyliczono na podstawie średnich kwot 
przetargowych z lat 2014-2016 dla 12,9 km dróg pozamiejskich o łącznej wartości 
3.896,5 tys. zł, uzyskując koszt jednostkowy 302 tys. zł/km i zakładając wykonanie 
remontów nawierzchni z warstwą wyrównawczą (75-100 kg/m²) i ścieralną (4 cm). 

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

Zarząd Powiatu, jako zarządca dróg powiatowych, nie opracował projektu planu 
rozwoju sieci drogowej, a także projektów finansowania przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, wymaganych  
art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach. 

Zdaniem Starosty, ww. ustawa nie wskazuje metodologii i zakresu opracowania 
projektu planu rozwoju sieci drogowej ów oraz nie definiuje pojęcia tego rozwoju.  
Plany te dotyczą budowy nowych lub przebudowy dróg istniejących, z wykroczeniem 
poza pas drogowy i zmianą zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na to, 
że od początku istnienia Powiatu (styczeń 2002 r.) nie wpłynął żaden wniosek w tym 
zakresie i nie zaistniała przesłanka do podjęcia działań planistycznych, tworzenie 
planów wydaje się mało racjonalne. Podała też, że Powiat skupia się na utrzymaniu 
istniejącej sieci dróg, z wykorzystaniem ograniczonych środków własnych  
(ok. 300 tys. zł/rok) oraz dotacji z budżetu państwa i UE. ZDP opracowuje corocznie 
raport, z którego wynikają najpilniejsze potrzeby inwestycyjno-remontowe. 

Pani Starosta wyjaśniła, że planowanie finansowania zadań drogowych jest 
uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej i corocznych projektach 
budżetowych, pod warunkiem pozyskania dotacji z budżetu państwa, które mogą 
być planowane tylko na dany rok budżetowy (95% zadań). Z uwagi na zawężenie 
planowania zadań drogowych do cyklu rocznego, Zarząd Powiatu wizytuje często 
drogi powiatowe i omawia ich stan techniczny na spotkaniach sołeckich  
i posiedzeniach powiatowo-gminnego zespołu drogowego18, wskazując priorytety 
inwestycyjno-remontowe. Podstawą planistyczną w danym roku jest uchwała 
budżetowa, a wnioski dotacyjne składa się jesienią roku poprzedniego. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zadania określone w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy  
o drogach są przypisane zarządcom dróg i nie zakładają odstąpienia od ich 
wykonania. Plany rozwoju sieci drogowej i jej finansowania są dokumentami 
strategicznymi, które określają np. kierunki rozwoju i utrzymania sieci zarządzanych 
dróg, a także okres realizacji zadań i ich wartość szacunkową.  

 (dowód: akta kontroli str. 36, 61-69,628-652) 

                                                      
18 Powiatowo-gminny zespół ds. opiniowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych, 
powstały w 2009 r. z udziałem 4 przedstawicieli Powiatu (Starosta, dyrektor ZDP i 2 radnych powiatowych) oraz  
4 przedstawicieli Gminy Węgorzewo (Burmistrz, kierownik Wydziału Drogownictwa i 2 radnych miejskich). 
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1.4. W okresie objętym kontrolą, w wyniku postępowań przetargowych, Powiat 
zrealizował sześć zadań związanych z przebudową lub remontem 12 odcinków 
dróg, wydatkując na ten cel ogółem 7.661,9 tys. zł, z tego 5.576,5 tys. zł na zadania 
objęte dotacjami z budżetu państwa i UE, co dotyczyło: 

− remontu drogi Nr 1732N Pozezdrze - Kuty (2,4 km – etap I) w 2014 r. o wartości 
813,1 tys. zł, z czego 406,6 tys. zł pozyskano z NPPDL19 (50%) i 200 tys. zł  
z Gminy Pozezdrze (24,6%), 

− przebudowy drogi Nr 1750N Kalskie Nowiny - Stręgiel (5 km) w 2015 r.  
o wartości 1.567,1 tys. zł, na którą 783,5 tys. zł pozyskano z NPPDL (50%), 
266,4 tys. zł z Gminy Węgorzewo i 250,7 tys. zł z Nadleśnictwa Borki (16%), 

− remontu drogi Nr 1799N Kamionek Wielki - Dłużec (3,4 km) w 2016 r. o wartości 
817,4 tys. zł, z dotacją 408,7 tys. zł z PRGiPID20 (50%) i 205 tys. zł z Gminy 
Węgorzewo (25,1%), 

− remontu 2 dróg miejskich o łącznej długości 746 mb w 2014 r. (4301N – ul.  
3 Maja, 4337N – ul. Wańkowicza i Braci Ejsmontów) o wartości 840 tys. zł,  
z udziałem środków PO RYBY21 w kwocie 448,1 tys. zł (53,33%), budżetu 
państwa – 149,3 tys. zł (17,8%) i Gminy Węgorzewo – 133,5 tys. zł (15,9%), 

− przebudowy drogi Nr 1732N Pozezdrze - Kuty (2,1 km - etap II) w 2016 r.  
o wartości 698,9 tys. zł, w tym 444,7 tys. zł ze środków PROW22 (63,63%), 

− przebudowy drogi Nr 1756N od DK Nr 63 do m. Pawłowo (8,6 km) oraz drogi  
Nr 1758N Rudziszki - Łęgwarowo (1 km) w 2017 r. (w czasie kontroli w trakcie 
realizacji), o wartości 2.490,6 tys. zł, z dotacją 1.584,7 tys. zł z PROW (63,63%). 

(dowód: akta kontroli str. 52-56, 80-82) 

Analiza dokumentacji pięciu ww. zadań (bez drogi Nr 1756N) wykazała m.in., że: 

• Wyboru wykonawców dokonano w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargów nieograniczonych (art. 39 ustawy Pzp23), w tym: 

– określono wartość szacunkową zadań w terminie wynikającym z art. 35 ust. 
1 Pzp, 

– zachowano wymogi dotyczące opracowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówień (SIWZ) i opracowano wzory umów z potencjalnymi wykonawcami; 

– ogłoszenia o przetargach opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(BZP), na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa, 

– wybrano najkorzystniejsze oferty według kryteriów SIWZ oraz zawiadomiono 
o tym wykonawców i ogłoszono w BZP, 

– z wykonawcami zawarto umowy, których treść odpowiadała ofertom, 
– sporządzono protokoły z przebiegu postępowań. 

• Terminy rozpoczęcia robót zgłoszono organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, załączając wymagane dokumenty (art. 30 ust. 2 Prawa 
budowlanego), w tym projekty budowlane i oświadczenia o prawie do 
dysponowania nieruchomością. Na przebudowę drogi Nr 4301N (ul. 3 Maja) 
uzyskano pozwolenie na budowę. Organ administracji nie wzywał do 
uzupełnienia złożonych wniosków. 

• Roboty budowlane rozpoczęto po upływie 21-dniowego terminu na wniesienie 
przez właściwy organ sprzeciwu do zgłoszenia lub po uprawomocnieniu się 
pozwolenia na budowę. 

                                                      
19 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 
20 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
21 Program Operacyjny RYBY 2007-2013 – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i obszarów rybackich”. 
22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
23 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). 
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• Roboty wykonano w terminie określonym umową i dokonano ich odbioru. 
(dowód: akta kontroli str. 80-82, 83-178) 

1.5. Przedsięwzięcia drogowe były realizowane zgodnie z postanowieniami umów 
zawartych wykonawcami, tj. w zakresie terminów zakończenia robót budowlanych  
wg załączonych harmonogramów. Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 80-82,98-178,224-245,653-673) 

Wymogi w zakresie zapewnienia właściwej jakości robót, zawarte w umowach  
z wykonawcami i specyfikacjach technicznych, dotyczyły poddawania badaniom 
wykonanych robót oraz przedstawiania przez wykonawcę atestów technicznych 
wbudowanych materiałów i pokrycia kosztów tych czynności. Jakość prac oceniono 
zgodnie z wymogami, załączając wyniki badań laboratoryjnych oraz pomiarów 
geometrycznych, co potwierdził inspektor nadzoru w dziennikach budowy. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114,126-130,144-152,174-178,238-245) 

Nadzór inwestorski nad realizacją trzech zadań Starostwo zleciło wyłonionemu 
inspektorowi nadzoru (przebudowy dróg 1750N, 1799N, 4301N), natomiast remonty 
dwóch pozostałych dróg (1750N, 1732N) były nadzorowane przez pracownika ZDP  
w ramach obowiązków służbowych. W zakresie nadzoru inwestorskiego Starostwo 
poniosło koszty w kwocie 33,5 tys. zł. Inspektorzy nadzoru posiadali uprawnienia 
budowlane w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń i należeli do PIIB24 
oraz posiadali ubezpieczenie OC, zapewniając prawidłową realizację procesu 
budowlanego, którego przebieg udokumentowali. W toku realizacji zadań nie było 
sytuacji uzasadniających podjęcie działań dyscyplinujących wobec wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 53-56, 179-189) 

W wyniku realizacji ww. zadań osiągnięto następujące efekty rzeczowe: 

− remont drogi Nr 1732N (etap I) – 2,4 km nawierzchni mineralno-bitumicznej  
(4 cm) z podbudową, zjazdy bitumiczne (100 m²), krawężniki i bariery stalowe, 

− przebudowa drogi Nr 1750N – 5 km nawierzchni i zjazdy z krawężnikami oraz 
zatoka autobusowa (m. Matyski), 

− przebudowa drogi Nr 1799N – 3,4 km nawierzchni i zjazdy bitumiczne (517 m²)  
z krawężnikami oraz zatoka autobusowa i oznakowanie pionowe (44 znaki), 

− remont drogi Nr 1732 (etap II) – 2,1 km nawierzchni z krawężnikami, 

− przebudowa drogi Nr 4301N i remont drogi Nr 4337N – skrzyżowanie ul. 3 Maja  
i Zamkowej, 746 mb nawierzchni, krawężniki, chodniki i parkingi (ul. 3 Maja, 
Wańkowicza i Braci Ejsmontów). 

(dowód: akta kontroli str. 53-56,114,129-130,151-152,177-178,240-245) 

1.6. Wszystkie zrealizowane zadania rozliczono zgodnie z postanowieniami umów  
z wykonawcami, dokonując zapłaty po wystawieniu faktur i dokonaniu odbiorów 
końcowych, w których uczestniczył inspektor nadzoru, przedstawiciele Starostwa, 
ZDP i wykonawców. Prace zanikowe były zgłaszane inspektorowi nadzoru, który 
dokonywał ich odbioru i potwierdzał to w dzienniku budowy. Odbiory nie wykazały 
wad i usterek, za wyjątkiem odbioru robót w ramach remontu drogi Nr 1799N 
Kamionek Wielki – Dłużec, podczas którego stwierdzono usterki konstrukcyjne,  
w tym niezgodne z projektem wykonanie zjazdów i bariery ochronnej oraz osadzenie 
znaków pionowych, co usunięto 12 września 2016 r. W związku z wykorzystaniem 
środków UE i budżetu państwa, rozliczenia zadań dokonano zgodnie z warunkami 
umów o dotacje, m.in. po przedłożeniu stosownego wniosku o płatność. 

(dowód: akta kontroli str. 109-111,126-128,144-151,174-176,190-201,246-277) 

                                                      
24 Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
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Oględziny dwóch przebudowanych odcinków dróg utwardzonych (1732N – etap I, 
1799N) wykazały, że ich nawierzchnie były równe, o jednorodnej strukturze i bez 
ubytków, krawędzie jezdni prawidłowo zabezpieczone, a złącza prostopadłe do osi 
jezdni. Wykonane roboty były zgodne z dokumentacją projektową. Drogi te 
wyposażono w znaki pionowe zgodne z projektami stałej organizacji ruchu, 
krawężniki i bariery stalowe. Z informacji uzyskanej od KPP25 wynikało, że 
przebudowa dróg przyczyniła się do poprawy warunków transportowych i zwiększyła 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudowa dróg przyczyniła się do poprawy 
warunków transportowych i zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 204-219) 

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

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W latach 2014-2017 (I kw.) do jednostek organizacyjnych i organów Powiatu 
wpłynęło łącznie 45 skarg i wniosków w zakresie niewłaściwego stanu technicznego 
dróg i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza 20 losowo wybranych 
spraw (44,4%) wykazała m.in., że były one wnoszone m.in. przez wójtów, radnych, 
sołtysów oraz mieszkańców Powiatu. Wnioski dotyczyły w szczególności potrzeby 
remontów nawierzchni dróg, usunięcia nierówności, ubytków i roślinności w świetle 
pasa drogowego. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone oraz podjęto działania  
w celu usunięcia zagrożeń i niedogodności w ruchu drogowym, w tym poprzez 
wykonanie łat w nawierzchni dróg, profilowanie jezdni, dowiezienie kruszywa oraz 
ujęcie prac remontowych w planach wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 278-295) 

Pięć wniesionych spraw, w tym cztery skierowane do ZDP i jedna do Rady Powiatu, 
zostało rozpatrzonych po upływie ponad 1 miesiąca, ze zwłoką odpowiednio 2-6 i 14 
dni, bez wcześniejszego poinformowania wnioskodawców o uzasadnionej potrzebie 
przedłużenia terminów rozpatrzenia spraw. Naruszało to postanowienia art. 35 § 3  
i art. 237 § 1, w zw. z art. 36 § 1 i 2 Kpa26. 

Pani Starosta, w odniesieniu do wniosku złożonego do Rady Powiatu, wyjaśniła, że 
z powodu planowania innych robót i ograniczenia środków, wniosek rozpatrzono 
negatywnie z możliwością jego podjęcia w 2017 r., a jako sprawa budżetowa może 
być procedowany nawet kilka miesięcy.  

W pozostałych sprawach wyjaśnienia udzielił dyrektor ZDP, wg którego wykonanie 
prac remontowych związanych z realizacją trzech wniosków wymagało dłuższego 
czasu i było trudne do zaplanowania ze względu na warunki pogodowe. W jednym 
zaś przypadku oczekiwano na pozwolenie na wycinkę drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 288-295) 

2.2. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, ZDP przeprowadzał roczne 
kontrole stanu technicznego wszystkich zarządzanych dróg jako obiektów 
budowlanych, przy uwzględnieniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
o których mowa w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach. Oprócz oceny budowlanej, 
zakres kontroli dotyczył jednocześnie oznakowania pionowego i poziomego dróg 
oraz stanu ich nawierzchni, poboczy, odwodnienia i zieleni. Wszystkie kontrole 
przeprowadzali specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały ujęte w protokołach z ww. kontroli oraz 
zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 299-323) 

                                                      
25 Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie. 
26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). 
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W latach 2014-2017 (I kw.) oraz w okresie od utworzenia jednostki i przejęcia 
kompetencji zarządzania drogami powiatowymi, dyrektor ZDP nie zlecał i nie 
dokonywał 5-letnich kontroli stanu technicznego dróg jako obiektów budowlanych, 
nie wypełniając tym samym obowiązku określonego w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego. 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że brak tych przeglądów wynikał z ograniczonych środków 
finansowych, które w pierwszej kolejności były przeznaczane na realizację zadań  
remontowo-utrzymaniowych i zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu na drogach. 

(dowód: akta kontroli str. 220-223,299-323) 

Wg stanu na koniec I kw. 2017 r., wykonując obowiązki zarządcy dróg, stosownie do 
wymogów § 10 i 11 rozporządzenia ws. ewidencji dróg publicznych27, ZDP prowadził 
książki drogi dla wszystkich 65 odcinków dróg ujętych w tej ewidencji, 1016510tj. 
273,2 km sieci zarządzanych dróg oraz dzienniki ich objazdu.  

W okresie objętym kontrolą objazdami objęto wszystkie zarządzane odcinki dróg,  
z tego w przypadku 32 dróg dokonywano ich raz w roku (95 objazdów), 14 dróg po  
2 razy/rok (42), a pozostałe 19 dróg od 4 do 25 razy/rok. W przypadku 38 objazdów 
(28 dróg), tj. 2 w 2014 r., 11 w 2015 r., 9 w 2016 r. i 16 w I kw. 2017 r., nie 
odnotowano ich w dziennikach. Wg dyrektora ZDP, wynikało to z braku istotnych 
uwag w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, a powodem małej częstotliwości 
objazdów niektórych dróg był brak zgłoszeń o zagrożeniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 220-223,299-324) 

Zgodnie z wymogiem § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. trybu sporządzania informacji 
o sieci dróg publicznych28, dyrektor ZDP sporządzał i terminowo przekazywał do 
GDDKiA29 roczne informacje o sieci dróg, tj. do końca I kw. danego roku, wg stanu 
na koniec roku poprzedniego. 

 (dowód: akta kontroli str. 325-340)  

2.3. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny czterech odcinków dróg30, które 
w okresie objętym kontrolą nie były poddane remontom, w tym dwóch o nawierzchni 
bitumicznej (łącznie 9,3 km) i dwóch gruntowych (5,3 km), wykazały m.in., że: 

• Drogi o nawierzchni bitumicznej posiadały na całej długości liczne spękania, 
wyboje i ubytki oraz częściowe zaniki warstwy ścieralnej, przełomy i zapadnięcia, 
a na złączach nawierzchni nie zachowano ich prostopadłości lub równoległości 
do osi jezdni. Struktura nawierzchni była niejednorodna, jej krawędzie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, a rowy wymagały koszenia i odmulenia; 

• Drogi gruntowe posiadały na całej długości nierówności i wyboje o głębokości  
10-15 cm. Rowy odwadniające wymagały koszenia i odmulenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-216,343-364) 

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o NIK31, dokonał oceny stanu 
nawierzchni dwóch dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną, wg klas32 
stosowanych przez zarządcę dróg krajowych, w tym odcinki dróg nr: 

                                                      
27 Rozporządzenie 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 tunelom 
(Dz. U. Nr 67, poz. 582).  
28 Rozporządzenie 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 promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583). 
29 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
30 Drogi o nawierzchni bitumicznej: Nr 1799N Perły – Biedaszki (3,6 km) oraz Nr 1598N od DK Nr 63 do m. Brzozowo (5,7 km). 
Drogi gruntowe: Nr 1598N od granicy Powiatu do m. Guja (2,3 km) oraz 1795N Wesołowo – Guja (3 km). 
31 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 
32 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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– 1598N DK 63 - Prynowo – Brzozowo, ocenił stan powierzchni w klasie B, zaś  
nośność w klasie  C, 

– 1799N Perły-Biedaszki: stan powierzchni – kl. C, nośność – kl. D. 
 (dowód: akta kontroli str. 365-453) 

W badanym okresie wystąpiły 4 przypadki dochodzenia przez kierujących roszczeń 
z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów, z uwagi na zły stan techniczny dróg 
powiatowych. Wszystkie sprawy zostały rozstrzygnięte na korzyść kierujących na 
kwotę ogółem 5,7 tys. zł, a odszkodowania zostały wypłacone poszkodowanym 
przez ubezpieczyciela w ramach polis odpowiedzialności cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 454) 

Oględziny NIK wykazały ponadto, że na całej długości obydwu dróg utwardzonych 
(nawierzchnia bitumiczna) wystąpiły obustronne zanieczyszczenia nawierzchni 
piaskiem i ziemią na szerokości 0,5 m. Na drodze gruntowej 1995N stwierdzono 
zanieczyszczoną studzienkę (brak odpływu) oraz znaczne zagłębienie i uszkodzone 
płyty betonowe w zatoce autobusowej.  

NIK zwraca uwagę, że w myśl art. 20 pkt 4 ustawy o drogach, utrzymanie 
nawierzchni dróg należy do obowiązków ich zarządcy, a ww. zanieczyszczenia 
mogą wpływać na zagrożenie tego bezpieczeństwa. 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że jezdnie te zostały zanieczyszczone wskutek działania 
wód opadowych w okresie wiosennym, lecz nie zostały jeszcze usunięte z powodu 
spiętrzenia prac. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205,324) 

2.4. W okresie objętym kontrolą za zimowe utrzymanie dróg odpowiadał ZDP, który 
informował corocznie Radę Powiatu o zasadach w zakresie podejmowanych działań 
celem przygotowania materiałów do usuwania śliskości i śniegu oraz zasobach 
sprzętowych i materiałowych. Sezon zimowy określano w graniach 61-90 dni, 
począwszy od 6-15 grudnia danego roku. Na podstawie porozumienia z 30 listopada 
2015 r. zawartego z Gminą Węgorzewo oraz standardów dla kategorii dróg,  
w powiązaniu z ciągami dróg krajowych i wojewódzkich, ustalono wykazy i kolejność 
ich odśnieżania. Standardy te określono wg zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z 25 października 1994 r., wskazując 4 kolejności odśnieżania 
w ramach 5 rejonów, w zależności od dopuszczalnych przerw w komunikacji  
(do 8, 24 i 48 godz.) oraz czasu reakcji na poszczególnych drogach 

 (dowód: akta kontroli str. 455-478) 

W latach 2014-2017 (I kw.) w ZDP nie było przypadków uzgadniania z jednostkami 
Lasów Państwowych budowy, przebudowy i remontów zjazdów z dróg powiatowych. 
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że jednostki te korzystały z istniejących zjazdów i nie 
powodowały ich uszkodzeń.  

(dowód: akta kontroli str. 324) 

2.5. W 2003 r. na rzecz Powiatu przekazano nieruchomości stanowiące drogi 
powiatowe leżące na terenie gmin Węgorzewo, Budry i Pozezdrze. Wg stanu na 31 
marca 2017 r. wszystkie te nieruchomości posiadały założone księgi wieczyste  
i zostały ujęte w ewidencji dróg powiatowych. Poszczególne drogi powiatowe jako 
wykonane obiekty budowlane oraz zajmowane przez nie grunty stanowiły środki 
trwałe podlegające ujęciu w ilościowo-wartościowej ewidencji księgowej, dla których 
nie określono wartości początkowej, a następnie ujmowano tylko koszty ulepszenia. 
Wg stanu na 27 kwietnia 2017 r., w wyniku robót drogowych w ewidencji środków 
trwałych Starostwa ujęto 58 zadań o wartości 37.569,1 tys. zł, przeksięgowanych  
z konta 080 Ma (środki trwałe w budowie) na konto 011 Wn (środki trwałe grupy 2), 
bez wyodrębnienia wartości gruntów na koncie 011 - grupa 0. 
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W przypadku wszystkich przejętych przez Powiat dróg i zajętych przez nie gruntów 
nie ustalono wartości początkowej, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 Uor33 oraz 
nie ujęto tych wartości w ewidencji księgowej środków trwałych jako inwentarz (art. 
13 ust. 1 ustawy), wg stanu na dzień bilansowy po przejęciu ww. nieruchomości, 
celem ustalenia sytuacji majątkowej Powiatu. Należy podkreślić, że zgodnie  
z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy, księgi rachunkowe powinny być 
prowadzone rzetelnie, tj. odzwierciedlać faktyczny stan majątkowy jednostki. 

Pani Starosta wyjaśniła, że nabycie nieruchomości drogowych odbyło się z mocy 
prawa, tj. na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. reformującej 
administrację publiczną, więc do potwierdzenia tego faktu nie było konieczności 
sporządzania kart inwentarzowych z wartościami poszczególnych dróg i zajętych 
przez nie gruntów (wg art. 103 ww. ustawy). Wobec tego, wartości gruntów nie 
oszacowano, a prawo własności ujawniono w księgach wieczystych na podstawie 
decyzji Prezesa Rady Ministrów ws. podziału majątku z Powiatem Giżyckim, kiedy 
ww. drogi przyjęto do ilościowej ewidencji księgowej. Z uwagi na to, że drogi te jako 
nieruchomości nie podlegają obrotowi, ich wartość ma niewielkie znaczenie, nie 
dokonywano ich wyceny, a w ewidencji wartościowej ujmowano tylko wartość 
inwestycji i remontów. Koszty takich wycen stanowiłyby duże wydatki budżetowe, 
więc odstąpiono od ich sporządzania jako przejawu niegospodarności. 

(dowód: akta kontroli str. 70-75,479-502) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach powiatowych 

3.1. Dla wszystkich zarządzanych dróg (65 odcinków) ustalono stałą organizację 
ruchu, która określała m.in. lokalizację znaków pionowych i ich wykaz oraz zawierała 
opis techniczny z charakterystyką drogi. Wszystkie projekty organizacji ruchu 
zostały opracowane w latach 2015-2016 przez pracowników ZDP, posiadały opinię 
Policji oraz ujęto je w prowadzonej ewidencji. Analiza projektów stałej organizacji 
ruchu 4 dróg wykazała34 kompletność dokumentacji. W przypadku 21, spośród 65 
odcinków dróg, w badanym okresie w ZDP opracowano także projekty tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót remontowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 503-559) 

Starosta powierzył czynności zarządzania ruchem drogowym dyrektorowi ZDP35, tj. 
upoważnił go do wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach36, w tym 
zatwierdzania projektów organizacji ruchu  

Zdaniem NIK, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 5 Uprd37 realizacja tych zadań 
należała to kompetencji Starosty jako organu zarządzającego ruchem i nie mogła 
być powierzona pracownikowi podległej jednostki. W ramach upoważnień, dyrektor 
ZDP zatwierdził 24 projekty stałej i 36 projektów tymczasowej organizacji ruchu. 

Pani Starosta wyjaśniła, że upoważnienie w ww. zakresie wydano pierwotnie na 
podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, mimo iż wprost z jej przepisów nie 
wynikała taka delegacja. Ten stan prawny został naprawiony poprzez nowelizację 
art. 268a Kpa z dniem 1 kwietnia 2015 r., w myśl którego organ administracji 

                                                      
33 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.). 
34 Drogi powiatowe Nr 1598N na odcinku Bajory Małe - Guja – Prynowo – Jakunowo, Nr 1732N Giżycko – Pozezdrze – Kuty, 
Nr 1795N Wesołowo – Guja – dr. Nr 1600N, Nr 1799N Perły – DW Nr 650. 
35 Upoważnienia z: 11 lutego 2013 r. oraz 6 lipca 2015 r. 
36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). 
37 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 
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publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników obsługujących ten 
organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Dyrektor ZDP jest 
pracownikiem zatrudnionym przez Radę Powiatu, tj. „pracownikiem obsługującym 
ten organ” (Starostwo), a wydane upoważnienie jest zgodne z prawem. 

NIK nie podziela jednak ww. stanowiska. Do zarządzania drogami i do zarządzania 
ruchem ustawodawca powołał bowiem dwa odrębne organy i nie przewidział w tym 
zakresie łącznego wykonywania tych kompetencji przez zarządcę drogi. Rada 
Powiatu tworząc, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach, jednostkę 
organizacyjną stanowiącą zarząd drogi, nie mogła mu przekazać kompetencji 
zarządzania ruchem, których nie posiadała. Zgodnie z art. 10 ust. 5 Uprd, organem 
zarządzającym ruchem jest starosta. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 1a, w zw. z art. 19 
ust. 5 ustawy o drogach, starosta może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy 
zarządu drogi, przy czym dotyczy to wyłącznie jego kompetencji jako zarządcy 
drogi, a nie organu zarządzającego ruchem. Nie można więc uznać, że pracownicy 
ZDP posiadają uprawnienia do wykonywania wszystkich zadań organu 
zarządzającego ruchem. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 268a Kpa, 
gdyż dyrektor ZDP nie jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Starostwa  
i poprzez otrzymane upoważnienia nie nabywa kompetencji tego organu. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 70-77,503-509,517,528,536,546,560-601) 

3.2. Obowiązki określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ws. szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem drogowym, dotyczące kontroli zastosowania znaków 
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, ZDP realizował poprzez 
dokonywanie rocznych przeglądów i bieżących objazdów dróg oraz reagowanie na 
zgłoszenia ich użytkowników. ZDP prowadził ewidencję zatwierdzonych projektów 
organizacji ruchu, wg zasad określonych w § 9 ww. rozporządzenia, podając 
przebieg, nr i km drogi oraz wskazując wnioskodawcę i charakter organizacji ruchu. 
W badanym okresie opracowano 36 tymczasowych organizacji ruchu (remonty). 

(dowód: akta kontroli str. 503-513) 

3.3. Bieżący nadzór nad stanem oznakowania na zarządzanych drogach był 
prowadzony w ramach objazdów tych dróg przez pracowników ZDP. Zauważone 
braki i usterki w tym zakresie były usuwane w wyniku zamówienia nowych znaków, 
ich uzupełnienia lub malowania. W przypadkach wystąpienia nagłych uszkodzeń 
nawierzchni, ZDP usuwał na bieżąco stwierdzone zagrożenia. 

Z informacji KPP wynikało, że w okresie objętym kontrolą na drogach Powiatu miały 
miejsce 154 wypadki i kolizje, na które mógł mieć wpływ brak znaków poziomych lub 
ich nieczytelność, zaleganie wód opadowych, zanieczyszczenia jezdni piaskiem  
i błotem oraz ubytki nawierzchni lub jej oblodzenia i zaśnieżenia. Policja skierowała 
do ZDP i Starostwa 28 wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu,  
w których wnioskowała m.in. o naprawę nawierzchni, wymianę znaków pionowych 
oraz likwidację przydrożnej roślinności. Wnioski w tym zakresie sporządzał także 
Komendant Straży Miejskiej w Węgorzewie (86 wniosków), w których wnioskował  
o usunięcie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem znaków drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 299-324,503-513,602-627) 

3.4. Znaki pionowe na wszystkich drogach objętych oględzinami (opis w pkt 2.3. 
wystąpienia) odpowiadały znakom określonym w zatwierdzonych projektach stałej 
organizacji ruchu, były czytelne i posiadały właściwy odblask, a ich wzór odpowiadał 
wymogom rozporządzenia ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych. Oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli wykazały, że w strefach 
zabudowanych ustawione były znaki pionowe dotyczące np. ograniczenia prędkości, 
terenu zabudowanego oraz inne znaki ostrzegawcze. Stan techniczny oznakowania 
pionowego i poziomego był dobry. Znaki pionowe były kompletne, należycie 
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utrzymane, ustawione w wymaganej odległości od skrajni jezdni i nie zasłaniały się 
wzajemnie. W pasie drogowym nie zlokalizowano reklam. 

(dowód: akta kontroli str. 204-216,343-364) 

1) W 11 przypadkach w ciągu ww. dróg nie zachowano wymaganej wysokości 
usytuowania znaków pionowych min. 2 m od poziomu jezdni. Wysokość tych 
znaków wynosiła od 1,2 do 1,9 m, tj. niezgodnie z wymogami zał. nr 1 do 
rozporządzenia ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że nieprawidłowości te wynikały z niedopatrzenia 
pracowników podczas montażu znaków pionowych. 

2) Na dwóch drogach utwardzonych (1799N i 1598N) w 3 miejscach umieszczono 
pionowe znaki drogowe (A-11 i T-2), których nie przewidziano w zatwierdzonych 
projektach organizacji ruch na te odcinki.  

Wg dyrektora ZDP, znaki te umieszczono pilnie w związku z zaleceniem Policji 
oraz nagłą degradacją stanu technicznego dróg, a zmiany w organizacji ruchu są 
w trakcie przygotowania. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205,220-223,324,343-344) 

3) Na dwóch drogach objętych przebudową w okresie objętym kontrolą (1732N  
i 1799N) nie zachowano wymaganej wysokości usytuowania znaków pionowych 
(min. 2 m). Dotyczyło to znaków B-33 („40”) na ww. drogach, które umieszczono 
na wysokości 1,8 m. Ponadto, na drodze gruntowej 1795N jeden ze znaków 
umieszczono bezpośrednio przy krawędzi jezdni nie zachowując wymaganej 
odległości 0,5 m (A-18a). Było to niezgodne z warunkami określonymi w zał. nr 1 
rozporządzenia ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że nieprawidłowości te wynikały z błędów popełnionych 
przez pracowników ZDP podczas montażu tych znaków, jednakże są one 
czytelne i widoczne dla uczestników ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 204-219) 

Najwyższa izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki w badanym 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. Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowej i planu finansowania 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, stosownie do wymogu określonego w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy  
o drogach. 

2. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości 
związanej z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach 
gminnych i powiatowych przez dyrektora ZDP. 

3. Podjęcie działań celem ustalenia wartości początkowej wszystkich dróg 
powiatowych oraz ich wartościowego ujęcia w ewidencji środków trwałych. 

4. Ustawienie pionowych znaków drogowych zgodnie z wymogami 
rozporządzeniu ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. 

5. Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów dróg jako obiektów budowlanych, 
stosownie do wymogu określonego w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków w terminach przewidzianych w Kpa. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 egzemplarzach – jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o  sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk  Edward Odojewski 

główny specjalista kontroli państwowej 

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

podpis podpis 
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