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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/1P/17/087 „Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko – 
mazurskim. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/47/2017 z dnia 10.04.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ur Urząd Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, zwany dalej 
„Urzędem” lub „Gminą” 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
W  Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik (dalej: „Wójt”) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Gminy w badanym zakresie w latach 2014-2017 (do zakończenia 
kontroli).  

Podstawą pozytywnej oceny jest w szczególności: 

- prawidłowe przeprowadzenie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy  
dróg gminnych, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania transportu oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

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

- rozliczenie zadań z wykonawcami zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 

- przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego dróg 
gminnych, wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane3 (dalej: „Prawo budowlane”), a także okresowych 
kontroli ich stanu zgodnie z wymogami art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r o drogach publicznych (dalej: „ustawa o drogach”) ,  

- posiadanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla wszystkich 
zarządzanych dróg oraz dokonywanie bieżącego nadzoru nad stanem 
oznakowania, 

- terminowe sporządzanie oraz przekazywanie do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad rocznych informacji o sieci dróg gminnych. 

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości polegały na: 

- 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  
o drogach,  

                                                      
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. 290, ze zm. 
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- ustawienia 30 pionowych znaków drogowych na wysokości niższej od określonej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach4, 

- braku czterech pionowych znaków na dwóch odcinkach dróg gminnych, 
przewidzianych w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 Wójt jako zarządca dróg gminnych, administrował w 2014 r. drogami o długości 
90,84 km, z czego 51% stanowiły drogi utwardzone. W 2015 r. długość gminnej sieci 
drogowej wzrosła do 94,58 km (58% utwardzonych), zaś w 2016 r. – do 100,33 km 
(57%). 

 (dowód: akta kontroli str. 3-21) 

1.2. Planowane do realizacji w Gminie zadania inwestycyjne wraz z szacunkami 
kosztów ich wykonania zostały uwzględnione w opracowanym Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym na lata 2014-2016, przyjętym uchwałą Rady Gminy z 26 
czerwca 2013 r. Wskazano w nim również wysokość nakładów na realizację  zadań 
inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych ustaloną na podstawie kosztorysów 
inwestorskich. I tak w 2014 r. przewidziano budowę dróg Tereszewo-Lipowiec oraz 
Mikołajki-Nowy Dwór o wartości 2,0 mln zł, w 2015 r. odpowiednio drogi Kurzętnik-
Marzęcice (1,5 mln zł), a w 2016 r. budowę drogi Kurzętnik-Nielbark (7,0 mln zł).  

Do czasu zakończenia kontroli NIK, Wójt nie opracował, wymaganych art. 20 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o drogach, projektów: planów rozwoju sieci drogowej i planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich.       

Wójt wyjaśnił, że po uchwaleniu projektu budżetu przez Radę Gminy, zarządzeniem 
informuje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na dany rok budżetowy  
z podziałem na zgłoszone zadania przez pracowników, radnych, sołtysów  
i mieszkańców Gminy w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontów 
dróg lokalnych z podziałem na finansowanie własne zewnętrzne.  

Zdaniem NIK jednak, ww. plany rozwoju sieci drogowej oraz plany ich finansowania 
powinny przedstawiać główne zamierzenia inwestycyjne związane z budową  
i przebudową dróg lokalnych o charakterze wieloletnim ze wskazaniem czasu 
realizacji zadań i określeniem szacunkowej ich wartości. Wprawdzie zadania 
inwestycyjne zostały wskazane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, jednak 
należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, są to zadania 
przypisane zarządcy dróg, którym w przypadku dróg gminnych jest Wójt. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-115) 

1.3   W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych Gmina zawarła umowy 
partnerskie z: 

• Powiatem Nowomiejskim, tj. w 2013 na udzielenie pomocy finansowej przy 
przebudowie drogi gminnej Tereszewo – Lipowiec – II etap w kwocie  
192,0 tys. zł oraz w 2014 r. przy przebudowie dróg gminnych Wielkie Bałówki – 
Marzęcice oraz Wawrowice – Wielka Osówka na kwotę 258,0 tys. zł;  

                                                      

4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm. 
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• Gminą Nowe Miasto Lubawskie w 2016 r. na realizację zadania polegającego 
na przebudowie ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga 
powiatowa nr 1323N – etap I; wysokość dotacji od Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie wyniosła 900,0 tys. zł.   

Udział ww. Powiatu oraz Gminy przy realizacji wymienionych inwestycji drogowych  
dotyczył wyłącznie udzielenia pomocy finansowej. W przypadku ww. przedsięwzięć 
nie ustalono tzw. lidera projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 116-120) 

1.4. Zadania z zakresu zarządzania siecią dróg gminnych, w tym nadzoru nad ich 
utrzymaniem, a także budowy, modernizacji i ich utrzymania przypisane zostały do 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu5. Zadaniami w tym zakresie zajmowały się 
dwie osoby zatrudnione w ww. Referacie, które posiadały wykształcenie wyższe 
administracyjne. Jedna z nich uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu m.in. 
nowelizacji ustawy o drogach publicznych, tworzenia dokumentów ewidencyjnych  
w sprawach ewidencji dróg i mostów, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego i zjazdów z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych. 

  (dowód: akta kontroli str.121-134) 

1.5. W latach 2014-2016 Gmina w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowała następujące zadania 
inwestycyjne: 

• przebudowę drogi gminnej Wawrowice - Wielka Osówka - Wielkie Bałówki - etap 
I odcinek od 0+828 km do 1+828 km (podpisanie umowy z wykonawcą miało 
miejsce 23.09.2014 r.) o wartości 675,8 tys. zł, w tym dofinansowanie z FOGR6 
wyniosło 80,0 tys. zł, 

• uzbrojenie terenów w miejscowości Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (podpisanie umowy 17.06.2014 r.)  
o wartości 12.318,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z POIG7 - 10.470,6 tys. zł, 

• przebudowę dróg gminnych: Tereszewo - Lipowiec etap II Mikołajki - Nowy 
Dwór etap II (podpisanie umowy 26.02.2014 r.) o wartości 2.496,1 tys. zł, w tym 
dofinansowanie z NPPDL8 na kwotę 1.248,1 tys. zł, 

• przebudowę ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik - Kurzętnik droga 
powiatowa nr 1323N - etap I (podpisanie umowy 12.02.2015 r.) o wartości 
2.241,1 tys. zł, w tym dofinansowanie z PRGiPID9 - 1.120,6 tys. zł, 

• przebudowę drogi gminnej Krzemieniewo - Gwiździny (podpisanie umowy  
11.06.2015 r.) o wartości 240,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z FOGR na kwotę 
90,0 tys. zł, 

• przebudowę dróg gminnych: Wielkie Bałówki - Marzęcice oraz Wawrowice - 
Wielka Osówka etap II (podpisanie umowy 19.03.2015 r.) o wartości  
2.855,1 tys. zł, w tym dofinansowanie z NPPDL na kwotę 1.427,5 tys. zł, 

• przebudowę drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcice wraz z przebudową  
ul. Południowej i Poprzecznej (podpisanie umowy 06.09.2016 r.) o wartości 
2.849,9 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW10 na kwotę 1.813,4 tys. zł  
(w trakcie kontroli inwestycja znajdowała się w trakcie realizacji), 

                                                      
5 Zwany dalej „IRG”. 
6 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
8 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 
9 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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• przebudowę drogi Krzemieniewo - Romanowo (umowa z 11.08.2016 r.)  
o wartości 285,7 tys. zł, w tym dofinansowanie z FOGR na kwotę 90,0 tys. zł, 

• przebudowę drogi gminnej Kurzętnik - Krzemieniewo (umowa z  06.09.2016 r.)  
o wartości 467,1 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW na kwotę 297,2 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie otrzymała środków finansowych z Lasów 
Państwowych na realizację zadań związanych z remontami dróg, zniszczonych  
w wyniku transportu drewna z lasu.   

(dowód: akta kontroli str. 135-138,978-999) 

1.6. Do analizy realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy 
dróg gminnych wybrano pięć zadań inwestycyjnych o najwyższej wartości, 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: 

− „Przebudowę dróg gminnych Tereszewo – Lipowiec oraz Mikołajki – Nowy Dwór 
etap II” (zwane dalej „Zadaniem I”), 

− „Przebudowę dróg gminnych Wielkie Bałówki – Marzęcice oaz Wawrowice – 
Wielka Osówka etap II” („Zadanie II”), 

− „Przebudowę ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga 
powiatowa Nr 1323N – etap I” („Zadanie III”), 

− „Przebudowę drogi Krzemieniewo – Romanowo” („Zadanie IV”), 

− „Przebudowę drogi gminnej Krzemieniewo – Gwiździny” („Zadanie V”). 

(dowód: akta kontroli str. 139-141) 

Przeprowadzona analiza dokumentacji ww. zadań inwestycyjnych wykazała, że: 

• Realizacja zadań nastąpiła po zgłoszeniu robót budowlanych na podstawie  
art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane do Starosty Powiatu Nowowiejskiego. 
Inwestycje zostały rozpoczęte w terminach wynikających z ww. zgłoszeń  
(po upływie 30-dniowego terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu  
i przed 2-letnim okresem wygaśnięcia zgłoszenia). Do zgłoszeń załączono 
wymagane dokumenty, tj. m.in.: oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz mapy ewidencyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 142-177) 

• Wyboru wykonawców wszystkich inwestycji dokonano na podstawie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego. Złożone w toku postępowań oferty wykonawców zawierały 
wszystkie elementy określone specyfikacjami istotnych warunków zamówienia,  
w tym m.in. wymagane oświadczenia, referencje, dowody wniesienia wadium, 
harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz kosztorysy i przedmiary robót. 

 (dowód: akta kontroli str. 178-377) 

• Wyboru wykonawców zadań dokonano z zachowaniem zasad określonych  
w Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Umowy zawarto z wykonawcami, których oferty zostały uznane za 
najkorzystniejsze pod kątem kryteriów ocen.  

(dowód: akta kontroli str. 178-437) 

• W zakresie zapewnienia właściwej jakości robót  w przypadku ww. inwestycji  
w umowach z wykonawcami zobowiązano ich do zapewnienia materiałów, które 
spełniały wymogi techniczne. Wykonawcy byli zobowiązani do przeprowadzania 
pomiarów, badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej, zaś dane techniczne, 
atesty, aprobaty odnośnie zastosowanych materiałów wykonawca miał 
przekazywać zamawiającemu sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy. 
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Jakość wykonanych prac oceniono zgodnie z opracowanymi dla danego zadania 
specyfikacjami technicznymi, tj. stosownym wpisem inspektora nadzoru  
w dzienniku budowy i na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej.  

(dowód: akta kontroli str. 378-437) 

• W ramach kompleksowej obsługi inwestorskiej sprawowano nadzór nad 
realizacją ww. robót poprzez własnego pracownika (kierownika IRG) w ramach 
wykonywanych obowiązków służbowych oraz ustanawiając dla każdego zadania 
inspektora nadzoru robót sanitarnych. Nadzór ten zlecono wykonawcom,  
z którymi zawarto umowy na kwoty od 2 do 20 tys. zł (ustalane procentowo od 
wartości zadania) 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, protokolarnie potwierdzali wykonanie robót,  
a także dokumentowali ich przebieg w dziennikach budowy. W toku 
realizowanych zadań inwestycyjnych nie wstąpiły sytuacje uzasadniające 
podjęcie wobec wykonawców działań dyscyplinujących. 

(dowód: akta kontroli str. 464-559, 649) 

• Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych realizowane były 
zgodnie z postanowieniami zawartych umów w zakresie terminów zakończenia 
poszczególnych etapów. Wykonano je w pełnym zakresie i terminowo, zgodnie  
z dokumentacją projektową sporządzoną dla tych zadań. Poniesione przez 
Gminę koszty sporządzania dokumentacji projektowej wyniosły w badanym 
okresie 98,1 tys. zł. W przypadku badanych inwestycji Gmina nie wyrażała zgody 
wykonawcom na roboty dodatkowe lub zamienne, co wynikało z ryczałtowego 
systemu rozliczeń z wykonawcami określonego w SIWZ.   

(dowód: akta kontroli str. 378-463,1025-1040) 

• W wyniku realizacji ww. zadań osiągnięto zakładane efekty rzeczowe, które 
poprawiły też jakość technicznej infrastruktury drogowej w Gminie. I tak,  
w przypadku: 

− Zadania I wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na 
długości 3.150 mb o szerokości 5 m, utworzono zjazdy z drogi, przepusty 
melioracyjne wzdłuż i w poprzek drogi, a także progi spowalniające, 

− Zadania II – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na 
długości 3.835 mb o szerokości 4 m, utworzono zjazdy z drogi, przepusty 
melioracyjne wzdłuż i w poprzek drogi, a także progi spowalniające, 

− Zadania III – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej oraz  
z kostki betonowej na długości 1.117 mb o szerokości 6 m, utworzono zjazdy 
z drogi, chodnik i zatokę autobusową z kostki betonowej, 

− Zadania IV – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na 
długości 400 mb o szerokości 5,5 m, utworzono zjazdy z drogi do posesji, 
przepusty oraz wykopano rowy na poboczu drogi, 

− Zadania V – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na 
długości 398 mb o szerokości 5 m, utworzono zjazdy z drogi, a także 
przepusty melioracyjne pod zjazdami. 

Z informacji uzyskanej w toku kontroli na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11 od Komendanta 

                                                      

11 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim wynikało, że realizacja ww. 
inwestycji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 464-542) 

• Zrealizowane zadania zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami umów 
zawartych z wykonawcami. Przed dokonaniem rozliczeń dokonano odbiorów 
końcowych, w których uczestniczyli m.in. pracownicy Urzędu, inspektor nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawiciele wykonawcy. Prace zanikowe w toku ich 
realizacji były zgłaszane inspektorowi, który dokonywał ich odbioru, co 
potwierdzano w dziennikach budowy. W przypadku Zadania III w trakcie odbioru 
końcowego stwierdzono usterki dotyczące m.in. braku regulacji studzienek 
kanalizacji sanitarnej, braku zagęszczenia poboczy za chodnikiem, zapadnięcia 
krawężników drogowych w części nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki 
betonowej. Usterki te zostały usunięte, co zostało potwierdzone protokołem 
odbioru końcowego w sierpniu 2016 r. Dokonane płatności odpowiadały kwotom 
określonym w zawartych umowach z wykonawcami i zostały rozliczone  
w terminie. Nie wystąpiły przypadki skutkujące naliczeniem wykonawcom kar 
umownych.  

• Inwestycje dofinansowane środkami zewnętrznymi (Zadania I, II z NPPDL, 
Zadania III z PRGiPID oraz Zadania IV i V z FOGR) zostały rozliczone zgodnie  
z warunkami umów o dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 135-136,378-463,921-949) 

• Po dokonaniu przebudowy dróg osiągnięto wskaźniki założone we wnioskach  
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. przebudowano zaplanowaną długość 
odcinków dróg gminnych. Tym samym osiągnięto poprawę parametrów 
technicznych dróg poprzez: wykonanie utwardzonej nawierzchni zgodnej  
z wymogami norm szerokości, wykonanie poboczy, rowów, usunięcie zakrzaczeń 
w celu poprawy widoczności, urządzenie i wzmocnienie konstrukcji zjazdów do 
przyległych gospodarstw i na pola uprawne. Ponadto, poprawiono 
bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły poprzez budowę zatoki 
autobusowej. 

Przeprowadzone w toku kontroli, na podstawie art. 39 ustawy o NIK, oględziny 
zrealizowanych dwóch zadań inwestycyjnych, tj. Zadania I (na odcinku Tereszewo-
Lipowiec) i Zadania II (odcinek Marzęcice – Wielkie Bałówki) wykazały, że  
inwestycje wykonano zgodnie z dokumentacją projektową12. 

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

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski 
dotyczące niewłaściwego stanu technicznego dróg gminnych oraz niewłaściwego 
prowadzenia zimowego ich utrzymania. 

 (dowód: akta kontroli str. 642-649) 

2.2 Zgodnie z postanowieniami § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom13, w Urzędzie znajdowały się założone dla  

                                                      

12 Analizą objęto sprawdzenie charakterystycznych elementów drogi, tj. m.in. rodzaj nawierzchni, długość i szerokość drogi, 
ewentualne zjazdy, przepusty, odwodnienia.  

13 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 
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wszystkich 33 dróg, z nadanymi numerami, książki drogi oraz dzienniki objazdów 
dróg.  W latach 2014-2016 r. dokonano łącznie 391 objazdów dróg (128 w 2014 r., 
131 w 2015 r. oraz 132 w 2016 r.). Objazdy te były dokumentowane przez 
kierownika IRG poprzez stosowne adnotacje w ww. dziennikach oraz zatwierdzane 
przez Wójta. W trakcie objazdów sprawdzono m.in. stan nawierzchni dróg po 
okresie zimowym, określenie potrzeby wycinki drzew, stan poboczy oraz 
oznakowanie i zadrzewienie. W badanym okresie nie wpisano do dzienników uwag  
i spostrzeżeń z objazdów dróg.   

 (dowód: akta kontroli str. 655-721,801-803) 

W latach 2014 – 2016 przeprowadzono również, wspólnie z przedstawicielami 
organu zarządzającego ruchem (Starosty Powiatu Nowomiejskiego) oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim pięć kontroli w zakresie zgodności 
oznakowania z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Kontrolami objęto  
wszystkie gminne drogi (dokumentując je protokołami), które nie wykazały 
nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli str. 650-654) 

W Urzędzie sporządzono i przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad informacje za lata 2014, 2015 i 2016 zawierające dane statystyczne 
dotyczące zarządzanej sieci dróg. Informacje były wysyłane terminowo, tj. do końca 
pierwszego kwartału roku następnego. 

(dowód: akta kontroli str. 722-734) 

2.3. W Urzędzie prowadzono okresowe (roczne i pięcioletnie) kontrole stanu 
technicznego wszystkich dróg gminnych jako obiektów budowlanych, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. Kontrole były 
przeprowadzane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
drogowej. W protokołach nie odnotowywano sposobu realizacji wniosków i zaleceń  
z poprzednich kontroli.   

2.4. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny dwóch odcinków dróg gminnych  
o nawierzchni bitumicznej14 o łącznej długości 8.630 m wykazały, że posiadały one 
uszkodzenia nawierzchni w postaci miejscowych spękań siatkowych i wzdłużnych 
na całej szerokości drogi oraz łat punktowych, nie powodujące jednak istotnego 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powołany na podstawie art. 49 ust. 1 
ustawy o NIK biegły z dziedziny drogownictwa ocenił stan nawierzchni i nośności dla 
dwóch ww. odcinków jako zadowalający (klasa „B”) oraz w zakresie kolein jako 
dobry (klasa „A”)15.   

 (dowód: akta kontroli str. 804-820) 

Na ww. dwóch drogach o nawierzchni bitumicznej poddanych oględzinom przez 
kontrolera NIK wystąpiło miejscowe (w 9 lokalizacjach) zanieczyszczenie 
nawierzchni piaskiem lub ziemią na długości od 1 do 47 m i szerokości do 0,5 metra. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zanieczyszczenie takie może wpływać na 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utrzymanie zaś nawierzchni dróg, 
zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, należy do obowiązków 
zarządcy drogi.  

Objęte oględzinami dwa odcinki dróg gminnych o nawierzchni gruntowej o łącznej 
długości 1.904 m16 wykazały, że były one przejezdne. Posiadały jedynie nieznaczne 
punktowe zaniżenia i nierówności oraz koleiny.  

                                                      
14 Drogi gminne: Kurzętnik - Krzemieniewo i Krzemieniewo – Bratuszewo. 
15 Klasy oceny stanu nawierzchni według metodologii zarządcy dróg krajowych, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i  Autostrad.  
16  Drogi gminne: Nawra - Marzęcice i Nowe Miasto Lubawskie – Marzęcice. 
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W 2014 r. wystąpił jeden przypadek dochodzenia przez użytkownika drogi roszczeń 
z tytułu uszkodzenia pojazdu (roweru) na drodze gminnej. Towarzystwo 
ubezpieczeniowe, w którym było ubezpieczone mienie gminne, wydało decyzję  
o zamknięciu sprawy bez wypłaty odszkodowania, bowiem wg ubezpieczyciela, ze 
strony gminy nie doszło do zaniechania obowiązków, a wnoszący sprawę nie 
uzupełnił wymaganej przez ubezpieczyciela dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 821) 

2.5 Urząd wybierał podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za zimowe utrzymanie 
dróg w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargów nieograniczonych oraz na podstawie ramowych procedur 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro (dotyczyło sezonu 2016/2017 r.) Umowy 
były zawierane na sezony zimowe 2014/2015 r., 2015/2016 r., 2016/2017 r. Miały 
one charakter ryczałtowy z określoną stawką za godzinę odśnieżania, która 
wynosiła od 78,80 do 118 zł.  

Gmina wydatkowała na odśnieżanie dróg gminnych odpowiednio w sezonach 
2014/2015 – 33,2 tys. zł, w 2015/2016 – 32,9 tys. zł, a w 2016/2017 – 64,2 tys. zł. 
Wykonawcy zobowiązani byli do świadczenia usług polegających na odśnieżaniu 
dróg w wyszczególnionych w umowach miejscowościach, a także przy pomocy 
określonego sprzętu. Wykonawcy zobowiązani byli do niezwłocznego wykonania 
określonej w umowie usługi (każdorazowo stosowano odrębne zlecenie). Od sezonu 
zimowego 2015/2016 r. do umów włączano zapisy dotyczące czasu reakcji 
wykonawcy na wezwanie Urzędu do odśnieżania, które wynosiły od 10 do  
30 minut. W Gminie wykorzystywano również elektroniczny system weryfikacji 
rzetelności pracy wykonawców za pomocą aplikacji w telefonach użytkowanych 
przez wykonawcę. Stały monitoring pojazdów za pośrednictwem telefonu umożliwiał 
określenie, w jakim miejscu znajdował się pojazd odśnieżający oraz jaką przebył 
trasę. Wartość umów z tego tytułu wyniosła 7,0 tys. zł za sezon 2013/2014 r. oraz 
po 4,0 tys. zł za sezony 2014/2015 r., 2015/2016 r. i  2016/2017 r.                  

(dowód: akta kontroli str.822-866,1041) 

Wszystkie 21 drogi gminne utwardzone zostały ujęte jako środki trwałe  
w ewidencji księgowej Urzędu, zaś pozostałe drogi nieutwardzone wykazano  
w ewidencji gruntów i budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 868-869) 
 

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

3. Organizacja ruchu na drogach gminnych 

3.1 w badanym okresie Urząd posiadał ustaloną stałą organizację ruchu drogowego 
dla wszystkich dróg gminnych. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu określały 
m.in. lokalizacje pionowych znaków drogowych, zatok autobusowych, zjazdów  
z drogi oraz progów zwalniających. Projekty organizacji ruchu drogowego 
sporządzali pracownicy Urzędu oraz projektanci branży drogowej. Zostały one 
następnie zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem, tj. przez Starostę 
Powiatu Nowomiejskiego. 

W latach 2014-2016 czterokrotnie wprowadzano tymczasową organizację ruchu,  
z powodu prowadzenia robót w pasie drogowym, organizacji inscenizacji imprez 
historycznych, rajdów samochodowych oraz dożynek.  

W badanym okresie Urząd czterokrotnie pisemnie zwrócił się do Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim o wyrażenie opinii dotyczących 
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poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku z przebudową dróg 
gminnych oraz doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Gminy. Z informacji 
uzyskanej od ww. Komendanta wynikało, że pozytywnie zaopiniował zgłoszone 
propozycje zmian organizacji ruchu drogowego. W informacji podano też, w okresie 
objętym kontrolą wystąpiło jedno zdarzenie drogowe na drodze gminnej z ubytkiem 
w nawierzchni bitumicznej, spowodowane najechaniem na ten ubytek.  

Ustalono, że do Urzędu wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji,  
w którym wskazano na przypadek nieprawidłowego oznakowania pionowego drogi 
w Kurzętniku. Po jego otrzymaniu niezwłocznie poprawiono te oznakowanie.  

 (dowód: akta kontroli str. 801-803,873-919) 

3.2 Bieżący nadzór nad stanem oznakowania przy drogach gminnych był 
prowadzony podczas przeglądów dróg gminnych oraz ich bieżących objazdów  
w zakresie prawidłowości zastosowania i utrzymania znaków drogowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 650-654) 

W trakcie oględzin dwóch odcinków dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, 
objętych zadaniami dotyczącymi ich przebudowy (Zadanie 1 – odcinek Tereszewo – 
Lipowiec oraz Zadanie II – odcinek Marzęcice – Wielkie Bałówki) ustalono, że 
wszystkie pionowe znaki drogowe zlokalizowane były zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami organizacji ruchu.  

Przeprowadzone oględziny dwóch odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej, tj. 
Kurzętnik-Krzemieniewo i Krzemieniewo-Bratuszewo w zakresie prawidłowości 
zastosowania pionowych znaków drogowych oraz zgodności ich lokalizacji  
z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu wykazały, że: 

• Wysokość wszystkich 30 pionowych znaków drogowych na tych drogach była 
niezgodna z wysokością określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania ich na drogach. Wynosiła ona bowiem od 160 do 183 cm licząc od 
nawierzchni drogi, podczas gdy minimalna wysokość określona w tym 
rozporządzeniu wynosi 200 cm. 

• Na drodze Kurzętnik - Krzemieniewo brak było ustawionych trzech pionowych 
znaków drogowych, pomimo że były one ujęte w zatwierdzonym projekcie 
organizacji ruchu dla tego odcinka. Dotyczyło to znaków ostrzegawczych:  
„A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony”,  
„A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony” oraz 
„A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Na drodze zaś Krzemieniewo – 
Bratuszewo brak było ustawionego znaku „B-18 Zakaz wjazdu pojazdów  
o rzeczywistej masie ponad 8 t.”, wskazanego w projekcie organizacji ruchu 
znaku.  

Wójt wyjaśnił, że przyczyną wszystkich nieprawidłowości związanych ze znakami są 
wybryki chuligańskie i kradzieże znaków. Podkreślił jednak, że podczas odbioru 
drogi znaki są zawsze ustawione zgodnie z przepisami rozporządzenia regulującego 
tę kwestię.  

(dowód: akta kontroli str. 640-641, 801, 950-977, 1001-1023) 

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

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

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

2. Podjęcie działań mających na celu ustawienie pionowych znaków drogowych 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz na wysokości 
określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  

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  5 czerwca 2017 r.     

 

 
Kontroler 

Rafał Dmytrenko 
Specjalista kontroli państwowej 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
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Andrzej Zyśk  
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