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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. Bartosz Kościukiewicz, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/50/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

2. Adam Rączkiewicz, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/54/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda (dalej: „Gmina” 
lub „Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Derdoń, Wójt Gminy Stawiguda (dalej: „Wójt”). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Gminy w zakresie realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzania 
istniejącą infrastrukturą publicznych dróg gminnych w latach 2014-2017 (I kwartał). 

Podstawą tej oceny jest w szczególności: 

− rzetelne zaplanowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach, 
które wpłynęły na poprawę warunków transportowych oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− dokonanie wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych na drogach  
z zachowaniem zasad określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych2 (dalej: „Pzp”), tj. uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców, 

− uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania   
ww. zadań inwestycyjnych, 

− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg zgodnie  
z wymogami art. 20 pkt 10 ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych3, 
(dalej: „ustawa o drogach”),  

− prawidłowa realizacja zimowego utrzymania dróg. 

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości dotyczyły: 

− nieopracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej, wymaganych art. 20 
pkt 1 ustawy o drogach,  

− nierzetelnego prowadzenia dziennika objazdu dróg, 

− nieprzeprowadzenia dwóch rocznych kontroli stanu technicznego dróg 
gminnych, wymaganych art. 62 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane4, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.  
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− ustawienia trzech pionowych znaków drogowych na wysokości niższej 
od określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach5, 

− niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oznakowania 
pionowego na jednej drodze, 

− wystąpienia pięciu przypadków (spośród 20 badanych) niezawiadomienia 
zgłaszających o sposobie załatwienia skargi lub wniosku z zachowaniem formy 
pisemnej, stosownie do postanowień art. 238 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego6. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą długość dróg gminnych na terenie Gminy wynosiła 
119,4 km w 2014 r. (w tym 27,5% stanowiły drogi o nawierzchni utwardzonej7), 
129,6 km w 2015 r. (odpowiednio 31,8%) oraz 129,6 km w 2016 r. (33,7%). 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Potrzeby w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg określano  
w Urzędzie m.in. w odniesieniu do rozwoju strefy przemysłowej Gminy, połączenia 
jej z sąsiednimi gminami, a także w celu zapewnienia infrastruktury drogowej 
do nowopowstających obiektów użyteczności publicznej. W pierwszej kolejności 
planowano do realizacji drogi spełniające kryteria do otrzymania dofinansowania 
z budżetu państwa. Szacowane przez Urząd potrzeby finansowe na realizacje ww. 
zadań, oprócz kosztów faktycznej ich realizacji, uwzględniały m.in. koszty dotyczące 
sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, które 
były ponoszone przez Gminę oraz częściowo przez jej mieszkańców8. 

(dowód: akta kontroli str. 7-27, 77-78, 878-881) 

W przypadku dwóch przedsięwzięć9, Gmina jako lider odpowiedzialny za ich 
przygotowanie i realizację, współpracowała z Powiatem Olsztyńskim oraz z Gminą 
Gietrzwałd (zawierając porozumienia i umowy), od których otrzymała dotacje  
na współfinansowanie tych przedsięwzięć w wysokości odpowiednio 691,0 tys. zł 
oraz 400,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 28-40) 

W Urzędzie wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powierzono trzem 
pracownikom posiadającym wykształcenie wyższe. Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej (dalej: „Referat GK”) posiadał wykształcenie wyższe oraz uprawnienia 
budowlane10, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, zaś Zastępca 
Kierownika oraz jeden z pracowników ww. Referatu uczestniczyli w szkoleniach 
związanych z administrowaniem zasobem drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 41-56) 

                                                                                                                                       
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
5 Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. (dalej: „Kpa”). 
7 Nawierzchnia bitumiczna, z kostki betonowej oraz gruntowa utwardzona. 
8 Gmina otrzymała projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dorotowa, które 
opracowało ten projekt w związku z inicjatywą lokalną. 
9 1. Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny 
(ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę. 2. Poprawa bezpieczeństwa 
dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 
162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę. 
10 Mgr inż. inżynierii środowiska, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 
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Wójt, jako zarządca dróg gminnych, nie opracował do dnia kontroli NIK projektów 
planów rozwoju sieci drogowej, co zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach należy 
do jego obowiązków.  

Wg wyjaśnień Wójta plan rozwoju sieci drogowej został ujęty w Wieloletnim Planie 
Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Stawiguda na lata 2012-201711 („WPZ”), gdzie 
przedstawiono inwestycje na drogach gminnych planowane do realizacji. Ponadto 
opracowany został raport o stanie sieci dróg, wskazujący drogi, które powinny 
zostać ujęte w planie remontów. Podała też, że finansowanie tych zadań 
uwzględniono w uchwałach budżetowych i wieloletniej prognozie finansowej. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, WPZ nie może być uznany jako plan rozwoju 
sieci drogowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ww. ustawy. Plany rozwoju sieci 
drogowej stanowią bowiem podstawowe dokumenty konieczne dla właściwego 
utrzymania i rozwoju tej sieci, a także umożliwiają optymalny wybór zadań 
do realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 7-27, 57-59) 

1.2. W następstwie rozstrzygniętych po 1 stycznia 2014 r. postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych (w tym udzielanych w częściach oraz zamówień 
uzupełniających), Gmina zrealizowała łącznie 15 przedsięwzięć dotyczących 
budowy, przebudowy lub remontu dróg lokalnych o łącznej wartości 4.127,6 tys. zł, 
zaś jedno zadanie12 o wartości 946,9 tys. zł, w czasie kontroli NIK, znajdowało się 
w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 60-69) 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Stawiguda z 2013 r. założono stopniową modernizacją wybranych dróg układu 
pomocniczego do parametrów klasy D – droga dojazdowa. Założono również 
budowę dróg obsługujących tereny w rejonie Tomaszkowa i Stawigudy oraz lotnisko 
w Gryźlinach. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73) 

W okresie objętym kontrolą Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa13 
do realizacji trzech zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego 
dróg w miejscowościach: 

− Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) 
i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa), poprzez ich budowę, o wartości 
5.372,7 tys. zł, na które w 2014 r. otrzymano dofinasowanie w wysokości 
2.686,4 tys. zł (50,0%), 

− Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 
162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 
162073N), poprzez ich przebudowę, o wartości 2.107,8 tys. zł, w 2015 r. 
dofinansowanie wyniosło 1.053,9 tys. zł (50%), 

− Pluski – Rybaki (remont drogi), Bartąg - budowa ul. Miętowej oraz przebudowę 
ul. Miłej o wartości 3.265,8 tys. zł, w 2016 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 
847,3 tys. zł (25,9 %). 

(dowód: akta kontroli str. 74) 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki otrzymania przez Gminę środków 
finansowych z Lasów Państwowych lub innych podmiotów z tytułu rekompensaty 
na naprawy dróg lokalnych. Nie wystąpiły bowiem sytuacje zniszczenia tych dróg  
w wyniku zarówno transportu drewna, jak i działań innych podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 75-76) 

                                                      
11  Uchwała XIV/103/2012 Rady Gminy Stawiguda. 
12 Budowa ul. Fiołkowej w Bartągu. 
13 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
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Analiza przygotowania czterech przedsięwzięć, w wyniku realizacji sześciu 
zamówień publicznych14 wykazała, że w każdym przypadku przebudowy dróg, przed 
rozpoczęciem prac uzyskano pozwolenia na budowę lub – w jednym przypadku – 
zgłoszono zamiar ich wykonania. Do wniosków o pozwolenie na budowę 
dotyczących przebudowy wszystkich badanych dróg załączono po cztery 
egzemplarze projektu budowlanego oraz oświadczenie o dysponowaniu 
nieruchomościami na cele budowalne, zaś do ww. zgłoszenia załączono niezbędne 
szkice, opis prowadzenia robót, pozwolenia, uzgodnienia i oświadczenie 
o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowalne. Gmina nie była wzywana 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do uzupełnienia złożonych 
dokumentów, a wszystkie przebudowy zostały rozpoczęte po uprawomocnieniu się 
ww. pozwoleń, zaś remont po akceptacji ww. zgłoszenia przez ten organ.  

(dowód: akta kontroli str. 79-99, 244-252, 307-316, 330-356, 407-429, 446-479, 541-549, 560-561) 

W przypadku ww. przedsięwzięć dotyczących przebudowy dróg, Wójt zgodnie 
z postanowieniami art. 20 pkt 10a ustawy o drogach, dokonał badania wpływu robót 
drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego występując do Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej o analizę i wydanie opinii w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 571-579) 

Wyboru wykonawców robót budowlanych na drogach dokonano zgodnie z Pzp, 
tj. z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. Złożone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 
oferty, niepodlegające odrzuceniu, zostały rzetelnie ocenione przez zamawiającego, 
a umowy zawarte z wykonawcami odpowiadały swoja treścią wybranym ofertom. 

(dowód: akta kontroli str. 79, 100-243, 266-306, 357-406, 480-514, 550-559) 

1.3. Zlecone zadania inwestycyjne zrealizowano w całości i w terminach 
wskazanych w umowach z wykonawcami oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku realizacji jednej15, z sześciu badanych umów, dokonano uzasadnionej 
zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na udzielenie zamówienia 
uzupełniającego na wykonanie m.in. przebudowy dalszych 70 m drogi, co zarówno 
było zgodne z Pzp jaki i było korzystne dla zamawiającego. Właściwa jakość 
prowadzonych robót została zapewniona w szczególności poprzez zobowiązanie 
wykonawców w umowach do ich realizacji zgodnie dokumentacją projektową, 
uregulowaniem procedury odbiorów częściowych i końcowego, a także 
ustanowieniem kar umownych. W każdym badanym przypadku Gmina sprawowała 
rzetelny nadzór nad realizacją umów na roboty budowlane, powołując w tym celu 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który na bieżąco potwierdzał w dziennikach 
budowy wykonanie zgłaszanych przez wykonawców prac, a także razem 
z przedstawicielami Zamawiającego uczestniczył w odbiorach częściowych 
i końcowych. W wyniku realizacji ww. umów przebudowano trzy drogi o łącznej 
długości 2,7 km, wykonując na nich nawierzchnię bitumiczną oraz wyremontowano 
jedną drogę o długości 3,0 km również wykonując nawierzchnię bitumiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 79, 233-265, 297-329, 395-445, 501-540) 

                                                      
14 1. Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), 
Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę: część I Przebudowa 
drogi w Majdach (dalej: przebudowa drogi w Majdach); 2. Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Stawiguda 
w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa 
i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę: część II: Przebudowa drogi w Tomaszkowie – ul. Drozda (dalej: Przebudowa drogi 
w Tomaszkowie); 3. Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) 
i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 
162073N) poprzez ich przebudowę Część II – Przebudowa dróg w miejscowości Dorotowo (droga 1372N) (dalej: przebudowa 
drogi w Dorotowie; 4. i 5. Dwa zamówienia uzupełniające na przebudowę drogi w Dorotowie; 6. Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez remont drogi 162097N Pluski – Rybaki na odcinku Pluski od SUW 
– do skrzyżowania na Orzechowo, budowę ulicy Miętowej oraz przebudowę ul. Miłej w Bartągu: Część III remont drogi 
162097N Pluski – Rybaki na odcinku Pluski od SUW – do skrzyżowania na Orzechowo (dalej: remont  drogi Pluski-Rybaki). 
15 Przebudowa drogi w Dorotowie. 
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1.4. Rozliczenia z wykonawcami robót budowlanych w badanych pięciu 
przypadkach dokonano zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Odbiorów 
częściowych i końcowych, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, dokonywała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele 
Zamawiającego. Czynności odbiorcze polegały na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z dokumentacją projektową, kosztorysem i umową. We wszystkich 
badanych przypadkach komisja nie stwierdziła wad czy usterek podczas tych 
odbiorów. Potwierdzenie realizacji robót zanikowych lub ulegających zakryciu było 
zgłaszane inspektorowi, który potwierdzał ich wykonanie stosownymi wpisami 
w dzienniku budowy. 

Dokonane płatności odpowiadały kwotom określonym w umowach zawartych 
z wykonawcami i zostały zrealizowane po dokonaniu odbioru i otrzymaniu 
potwierdzenia rozliczenia płatności pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami. 
Termin wykonania płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczył terminu 
umownego, tj. 30 dni. W okresie gwarancji i rękojmi Gmina nie stwierdziła wad 
i usterek powstałych po odbiorze zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 79, 233-265, 297-329, 395-445, 501-540) 

Badane zadania inwestycyjne i remontowe, przeprowadzone z wykorzystaniem 
środków pochodzących z budżetu państwa, rozliczono zgodnie z warunkami umów 
o dofinansowanie. Gmina występowała do dysponenta środków z wnioskami 
o wypłatę dotacji w kwotach wynikających z wykonanych i odebranych robót 
budowlanych, załączając do tych wniosków wymagane dokumenty rozliczeniowe 
(m.in. kopie faktur i protokołów odbioru). 

(dowód: akta kontroli str. 580-622) 

1.5. Osiągnięto założony na etapie przygotowania inwestycji wskaźnik długości 
dróg, tj. łącznie przebudowano 12 dróg o długości 4,96 km16 oraz wyremontowano 
jedną drogę o długości 3,51 km17. 

 (dowód: akta kontroli str. 623) 

W wyniku oględzin przebudowanych dróg w Majdach i Tomaszkowie ustalono, 
że w zakresie ich charakterystycznych parametrów (długość, szerokość, rodzaj 
nawierzchni, odwodnienie) wykonane zostały one zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

(dowód: akta kontroli str. 711-751) 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 
ustawy z  23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 od p.o. Komendanta 
Miejskiego Policji w Olsztynie wynika, że wykonane w badanym okresie zadania 
inwestycyjne na drogach lokalnych przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i podniesienia standardów istniejącej infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str. 624-638) 

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

                                                      
16 1. Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), 
Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę; 2. Poprawa 
bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 
162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich 
przebudowę. 
17 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez remont drogi 162097N Pluski – 
Rybaki na odcinku Pluski od SUW – do skrzyżowania na Orzechowo, budowę ulicy Miętowej oraz przebudowę ulicy Miłej 
w Bartągu. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej: ustawa o NIK). 
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2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 153 skargi lub wnioski 
zgłoszone głównie przez mieszkańców Gminy w zakresie niewłaściwego stanu dróg 
lokalnych. Dotyczyły one m.in. potrzeby budowy, przebudowy lub remontu oraz 
zimowego utrzymania dróg. Badanie 20 losowo wybranych przypadków skarg 
i wniosków (13,1%) wykazało, że dotyczyły one głównie odcinków dróg lokalnych 
zapewniających dojazdy do posesji mieszkańców Gminy. Wszystkie badane 
przypadki, zgodnie z art. 237 § 1 Kpa, zostały załatwione przez Gminę bez zbędnej 
zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca. 

(dowód: akta kontroli str. 639-641) 

W pięciu spośród 20 badanych skarg i wniosków19, mimo załatwienia sprawy  
w ustawowym terminie, nie zawiadomiono zgłaszającego o sposobie załatwienia 
skargi lub wniosku z zachowaniem formy pisemnej, do czego zobowiązuje art. 238 
§ 1 Kpa. Zgodnie z art. 14 § 1 Kpa sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.  
W przypadku wskazanym w art. 14 § 2 Kpa, który stanowi o tym, że sprawy mogą 
być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, należy wówczas treść 
oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy utrwalić w aktach w formie protokołu 
lub podpisanej przez stronę adnotacji. 

Wg wyjaśnień pracownika Referatu GK, który rozpatrywał skargi i wnioski, 
wystarczającym było powiadomienie telefoniczne zgłaszającego, bowiem w tych 
przypadkach dla zgłaszających nie było istotne otrzymanie pisemnego 
zawiadomienia, lecz samo rzeczowe załatwienie sprawy. Wyjaśnił również, że brak 
adnotacji w aktach sprawy dotyczącej ustnego jej załatwienia wynikał 
z zapomnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 639-643) 

2.2. Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach prowadzono okresowe kontrole stanu 
dróg, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W ramach tych czynności dokonywano m.in. objazdów dróg, wizji lokalnych 
na drogach w związku z rozpatrywanymi skargami i wnioskami, a także prowadzono 
bieżący monitoring stanu dróg gminnych równolegle z wykonywaniem innych zadań 
z zakresu działania Gminy. 

W Urzędzie, stosownie do art. 20 pkt 9 ww. ustawy, od 2010 r. prowadzono 
ewidencję dróg gminnych, którą objęto 135 odcinków dróg. Zgodnie z paragrafami  
9-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 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 tunelom20, ewidencja ta zawierała mapę z przebiegiem tych dróg, dziennik objazdu 
oraz 135 książek drogi (dla każdego odcinka oddzielnie), w których wskazano m.in. 
numer ewidencyjny drogi, jej ciąg, lokalizację, długość i kategorię. Ponadto książki 
te zawierały dane dotyczące m.in. parametrów technicznych, wyposażenia, 
schematów skrzyżowań, oświetlenia i oznakowania drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 644, 654) 

Dziennik objazdu dróg nr 1/rok 2010 prowadzony był w sposób nierzetelny. 
W każdym roku okresu 2014-2016 dokonano w nim bowiem jedynie wpisów 
z objazdów przeprowadzonych od czerwca do lipca, zaś od 26 lipca 2016 r. nie 
poczyniono w nim żadnych kolejnych wpisów dotyczących objazdów dróg21.  

Inspektor Referatu GK wyjaśnił, że wykonał on objazdy dróg lokalnych, których nie 
odnotował w dzienniku objazdu z uwagi na dużą czasochłonność tej czynności oraz, 

                                                      
19 Oznaczonych znakiem sprawy: GK.7234.21.2014, GK.7234.128.2014, GK.7234.228.2015, GK.7234.128.2016, 
GK.7234.208.2016. 
20 Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582. 
21 Stan na dzień 27 kwietnia 2017 r. 
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że czasem z tych objazdów sporządzał notatkę służbową lub dokumentację 
fotograficzną. 

(dowód: akta kontroli str. 646-682) 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz 
gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach 
mostowych, tunelach oraz promach22, rzetelnie sporządzono i terminowo 
przekazano Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, dla celów 
statystycznych, coroczne informacje o sieci dróg publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 683-703) 

2.3. W 2015 r. Gmina zleciła osobie posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności drogowej przeprowadzenie kontroli stanu technicznego dróg, 
będących obiektami budowlanymi, wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa 
budowlanego. Kontrolom tym poddano wówczas 135 odcinków dróg, zaś czynności 
kontrolne udokumentowano w formie protokołów kontroli, w których wskazano 
m.in. brak zaleceń z poprzednich kontroli, bowiem w badanym okresie nie było 
wcześniej żadnych kontroli tego stanu technicznego.  

Badanie próby 24 losowo wybranych protokołów z przeprowadzonych w 2015 r. 
ww. kontroli okresowych odcinków dróg wykazało, że w każdym przypadku wydano 
zalecenia dotyczące poprawy ich stanu technicznego, które wykonano w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 704-707) 

W 2014 r. oraz w 2016 r. nie przeprowadzono okresowej (raz w roku) kontroli stanu 
technicznego dróg gminnych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa 
budowlanego. Przyczyną tego, wg wyjaśnień Inspektora Referatu GK, było uznanie 
dokonywanych objazdów dróg i innych czynności nadzorczych jako wystarczających 
w zamian za okresowe kontrole stanu technicznego tych dróg. 

Zgodnie z art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego, ww. kontrole okresowe mogą być 
przeprowadzane jedynie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności, w celu sprawdzenia m.in. stanu technicznego budowli 
w trakcie jej eksploatacji. Prowadzenie objazdów i innych czynności nadzorczych, 
wynikających z ustawy o drogach nie spełnia wymogów przeglądów, o których 
mowa w art. 62 ust. pkt 1 Prawa budowlanego. Należy również zauważyć, że żaden 
z pracowników Referatu GK nie miał kompetencji do dokonywania takich 
przeglądów, bowiem nie posiadał stosownych uprawnień budowlanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 704, 708-710) 

2.4. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny sześciu odcinków dróg lokalnych, 
w tym czterech o nawierzchni bitumicznej oraz dwóch o nawierzchni gruntowej 
wykazały m.in., że: 

• Przebudowane w okresie objętym kontrolą dwie drogi23 o nawierzchni 
bitumicznej były przejezdne, nie posiadały ubytków, jedna z nich (ul. Drozda 
w Tomaszkowie) była wyposażona w stalowe bariery energochłonne. 

• Dwie drogi o nawierzchni bitumicznej24 były przejezdne, na jednej z nich 
występowały nieliczne spękania siatkowe (zwłaszcza w strefie krawędziowej), 
podłużne i poprzeczne jezdni. Droga Dorotowo-Majdy posiadała stalowe bariery 
energochłonne. Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy NIK dokonał 
oceny stanu nawierzchni tych dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną, 

                                                      
22 Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583. 
23 Ul. Drozda w Tomaszkowie, droga Majdy-Kręsk. 
24 Droga Dorotowo-Majdy, ul. Łąkowa w Stawigudzie. 
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stosując klasy25 przyjęte przez zarządcę dróg krajowych. I tak, odcinek drogi – 
ul. Łąkowa w Stawigudzie, oceniono w zakresie stanu powierzchni, nośności 
i kolein – klasa A, zaś odcinek drogi Dorotowo-Majdy w zakresie stanu 
powierzchni – klasa A oraz w zakresie nośności i kolein – klasa B. 

• Dwie drogi o nawierzchni nieutwardzonej26 były przejezdne, w nawierzchni 
jednej z nich występowały punktowe ubytki i podłużne ślady erozji wodnej, dwie 
pokrywy studni kanalizacyjnych wystawały około 5cm ponad nawierzchnię. 
Nawierzchnia drugiej z nich była częściowo utwardzona prefabrykatami 
betonowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 711-751, 769-827) 

Przeprowadzone w dniach 4 oraz 17 maja 2017 r. oględziny wykazały, że: 

− nawierzchnia jezdni ul. Drozda w Tomaszkowie miejscowo pokryta była 
zanieczyszczeniami z naniesionego piasku, a odwodnienie liniowe tej drogi  
w postaci betonowych korytek było zanieczyszczone piaskiem i liśćmi, 

− na drodze Dorotowo-Majdy odwodnienie liniowe było zanieczyszczone 
piaskiem, zaś ul. Łąkowa w Stawigudzie miejscowo pokryta była 
zanieczyszczeniami z naniesionego piasku. 

Zdaniem NIK zanieczyszczenie jezdni, niepełna drożność odwodnienia liniowego 
mogące powodować zmianę przyczepności pojazdów poruszających się po drodze 
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 711-751, 787-827) 

W okresie objętym kontrolą, wobec Gminy, wystąpiło 10 przypadków dochodzenia 
przez użytkowników dróg roszczeń o wypłatę odszkodowań. Siedem spraw zostało 
zakończonych, z czego w jednym przypadku, na podstawie wyroku sądowego 
Gmina wypłaciła odszkodowanie w wysokości 830,00 zł, a także w jednym 
przypadku zapłaciła towarzystwu ubezpieczeniowemu franszyzę w kwocie 700,00 zł 
za przyznane odszkodowanie. W dwóch sprawach odmówiono wypłaty 
odszkodowania, w dwóch kolejnych po przekazaniu sprawy do ubezpieczyciela 
Gmina nie otrzymała odpowiedzi o sposobie jej załatwienia, zaś w jednym 
przypadku poszkodowany nie uzupełnił dokumentów. Na dzień 22 maja 2017 r. trzy 
przekazane przez Gminę ubezpieczycielowi sprawy był w toku rozpatrywania. 

(dowód: akta kontroli str. 832-842) 

2.5. W badanym okresie zimowe utrzymanie dróg prowadzone było na podstawie 
zatwierdzonych przez Wójta planów operacyjnych na każdy sezon zimowy, a ich 
realizację powierzono Referatowi GK. Gmina dysponowała własnym sprzętem do 
zimowego utrzymania dróg, zaś w przypadkach intensywnych opadów śniegu miała 
możliwość korzystania ze sprzętu obcego. Wyodrębniono 10 rejonów27, z których 
każdy był obsługiwany przez osobny podmiot (na podstawie udzielonych zamówień 
publicznych28). Drogom gminnym, zgodnie z załącznikiem nr 2 zarządzenia nr 46 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 25 października 1994 r. w sprawie 
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych29, przyznano VI 
standard utrzymania zimowego. Wszystkie drogi gminne objęto odśnieżaniem, które 
prowadzono w godzinach 7-18, zaś w wyjątkowych sytuacjach również poza tymi 
godzinami. Uszorstnienie nawierzchni prowadzono na drogach o nawierzchni 

                                                      
25 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. 

26 Ul. Miętowa w Bartągu, ul. Małgorzaty w Majdach. 
27 Osiem w 2014 r. 
28 Bez stosowania przepisów Pzp. 
29 Dz. U. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10, z 1994 r. 
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bitumicznej na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Nie wykonywano 
go podczas opadów marznącego deszczu, mżawki oraz w godzinach nocnych.  

W okresie objętym kontrolą wykonawcy zimowego utrzymania dróg wywiązali się ze 
zleconych im zadań. W przypadkach zgłaszanych interwencji związanych  
z koniecznością odśnieżenia dróg, byli oni niezwłocznie kierowani do wykonania 
tych prac. Nie było konieczności podejmowania przez Gminę działań 
dyscyplinujących wobec tych wykonawców. Przewidziane w umowach  
z wykonawcami sankcje dotyczyły jedynie odstąpienia przez Gminę od umowy  
w przypadku niewykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 843-858) 

Wszystkie zarządzane drogi ujęto jako środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej w ewidencji księgowej – 91.621,6 tys. zł. W ewidencji tej ponadto ujęto 
w środkach trwałych grunty nie będące drogami, a użytkowane jako drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 859-875) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych 

3.1. Dla 27, spośród 135 dróg gminnych, ustalona została stała organizacja ruchu, 
która określała m.in. lokalizacje znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W okresie objętym kontrolą miały miejsce przypadki sporządzenia 
i zatwierdzenia organizacji ruchu dla 19 odcinków dróg gminnych. Projekty tej 
organizacji sporządzone zostały przez uprawnionych projektantów i zatwierdzone 
przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego. Ponadto w badanym okresie w związku  
z budową i przebudową dróg gminnych wystąpiły dwa przypadki wprowadzenia 
na zarządzanych drogach tymczasowej organizacji ruchu. Do Gminy nie wpłynęły 
wnioski Policji o  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę 
organizacji ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 624-638, 876) 

3.2. Bieżący nadzór nad stanem oznakowania zlokalizowanego na zarządzanych 
drogach gminnych był sprawdzany podczas obowiązkowych objazdów dróg oraz 
podczas objazdów niezwiązanych z drogami, a np. z odbiorami infrastruktury 
zarządzanej przez Gminę. Ujawnione braki w oznakowaniu poziomym i pionowym 
usuwane były przez Urząd lub zlecane na zewnątrz. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin sześciu odcinków dróg30 ustalono m.in., 
że w miejscach stanowiących strefy zamieszkania ustawione były znaki pionowe 
dotyczące ograniczenia prędkości, terenu zabudowanego oraz informacji o początku 
i końcu tej strefy, a także że znaki pionowe na ww. drogach były czyste, 
niezniszczone i nie zasłaniały się wzajemnie. 

(dowód: akta kontroli str. 711-751, 787-827, 877) 

1) Na drodze Dorotowo-Majdy, w okolicy skrzyżowania z drogą w Dorotowie, 
a także na początku terenu zabudowanego, łącznie trzy znaki zakazu (B-18 – 
1szt., B-33 – 2 szt.) umieszczone były na wysokości odpowiednio 1,45m, 1,22m 
oraz 1,40m, podczas gdy zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach31, wysokość 
umieszczenia tych znaków wynosi minimum 2,00m. Wójt wyjaśnił, że był to stan 

                                                      
30 Drogi opisane w punkcie 2.4. wystąpienia pokontrolnego. 
31 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. 
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istniejący na tej drodze jaki został zastany przez Gminę po przejęciu tej drogi  
od wcześniejszego zarządcy (w 2013 r. od Powiatu Olsztyńskiego), a także że 
ich wysokość zostanie poprawiona.  

2) Na tej samej drodze znaki A-7, A-22 i T-9, B-20, D-1 – 2szt., były częściowo lub 
całkowicie zasłonięte przez gałęzie drzew i krzewów, zaś zgodnie z art. 20 
pkt 4, 11 i 16 u.o.d.p. do obowiązków zarządcy drogi należy utrzymanie 
urządzeń związanych z drogą, wykonywanie robót utrzymaniowych, a także 
utrzymywanie zieleni przydrożnej. Wójt wyjaśnił, że ww. znaki zostaną 
odsłonięte podczas trwających prac utrzymaniowych na tej drodze. 

3) Na ul. Drozda w Tomaszkowie znajdowały się dwa znaki A-30 wraz z tablicą 
zawierającą napis „Drzewa w skrajni”, podczas gdy nie zostały one objęte 
zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla tej drogi. Znaki te, 
wg wyjaśnień Wójta, ustawiono tam w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w związku z decyzją odmowną wycinki drzew przy tej drodze. 

4) Również na ul. Drozda w Tomaszkowie, nie było dwóch znaków D-5 oraz dwóch 
znaków B-31, które to znaki zostały wskazane w zatwierdzonym projekcie stałej 
organizacji ruchu dla tej drogi. Wójt wyjaśnił, że całe oznakowanie ul. Drozda 
zostało wykonane wraz z przebudową tej ulicy w 2014 r., zaś brak tych znaków 
wg wyjaśnień Wójta był spowodowany ich kradzieżą. NIK nie podziela w pełni 
tych wyjaśnień bowiem odbiór robót dotyczących przebudowy ul. Drozda 
nastąpił w październiku 2014 r. w trakcie którego odebranych zostało m.in. 
7 znaków pionowych, zaś wprowadzenie stałej organizacji ruchu miało miejsce  
w czerwcu 2015 r. Pracownik Referatu GK odpowiedzialny za stan oznakowania 
nie był w stanie wskazać jakie znaki zostały wykonane wraz z przebudową tej 
ulicy, a także nie był w stanie wskazać kto i kiedy wykonał istniejące 
oznakowanie tej drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 711-831) 

W dniu 17 maja 2017 r. podczas oględzin ustalono, że na drodze Dorotowo-Majdy 
niektóre tarcze oznakowania pionowego nie były ustawione prostopadle do osi 
jezdni, bowiem były zwrócone w stronę pobocza lub jezdni. Zdaniem NIK taka 
sytuacja może doprowadzić do nieodczytania lub niewłaściwego odczytania 
znaczenia znaków drogowych przez użytkowników drogi, a tym samym może 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 787-831) 

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. Opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej, stosownie do wymogu  
art. 20 pkt 1 ustawy o drogach. 

2. Pisemne zawiadamianie o sposobie załatwienia skarg i wniosków dotyczących 
dróg gminnych. 

3. Rzetelne prowadzenie dziennika objazdu dróg. 

4. Prowadzenie rocznych okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych, 
stosownie do postanowień art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

5. Ustawienie na drodze Dorotowo-Majdy pionowych znaków drogowych 
na wysokości co najmniej 2,0m. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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6. Doprowadzenie do zgodności faktycznego oznakowania ul. Drozda 
w Tomaszkowie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

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

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

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r. 

 Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Olsztynie 

Kontroler 
Andrzej Zyśk 

Bartosz Kościukiewicz 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

podpis podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


