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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 Edyta Piskorz-Zabujść, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/49/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno (dalej: „Gmina” lub 
„Urząd”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Sławomir Wojciechowski, Wójt Gminy (dalej: „Wójt”) 

(dowód: akta kontroli str. 1-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Gminy w zbadanym zakresie w latach 2014-2017 (I kwartał). 

Podstawą tej oceny jest w szczególności: 

− rzetelne opracowanie planów rozwoju gminnej sieci drogowej, 

− prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 
zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców, 

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

− rzetelne prowadzenie nadzoru nad zleconymi pracami oraz rozliczenie zadań  
z wykonawcami zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 

− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych 
stosownie do wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2 oraz 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych3, 

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

− terminowe przekazywanie rocznych informacji o stanie sieci dróg publicznych do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: „GDDKiA”), 

− należyte wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, w szczególności związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg.  

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości polegały na: 

− niezgodnym z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane podjęciu prac 
przygotowawczych dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej  
Nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec”, tj. przed otrzymaniem zaświadczenia  
o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

2 Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm. (dalej: „ustawa Prawo budowlane”). 

3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm. (dalej: „ustawa o drogach publicznych”). 
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− niezgodnej z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lokalizacji pionowego 
znaku drogowego, ustawieniu znaku drogowego nieuwzględnionego w projekcie, 
a także braku pięciu znaków i tabliczek drogowych znajdujących się  
w organizacji ruchu, 

− ustawieniu czterech pionowych znaków drogowych na wysokości niższej od 
określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach4. 

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 latach 2015-2016 drogami  
o łącznej długości 91.95 km, tj. o 5,21 km więcej niż w 2014 r. (86,74 km).  Według 
stanów na koniec: 2014 r. było 22,46 km dróg posiadających nawierzchnię 
utwardzoną (bitumiczną), w 2015 r. – 25,27 km, w  2016 r. – 29,06 km,  zaś długość 
dróg utwardzonych kostką betonową lub inną było w tym okresie 0,78 km. 
Nawierzchnię gruntową utwardzoną posiadały drogi o długości odpowiednio:  
57,54 km, 59,06 km oraz 55,26 km, a nawierzchnię gruntową nieutwardzoną 
posiadało w tych latach 5,51 km dróg.     
Długość dróg utwardzonych na terenie Gminy wynosiła 85,11 km (92,6% długości 
wszystkich dróg).  

(dowód: akta kontroli str. 11) 

1.2. W latach 2014-2017 r. (I kwartał) Wójt zatwierdził dwa Projekty Programu 
Rozwoju Dróg Gminnych, tj. na lata 2012-2015 i 2016-2017, w których wykazano 
m.in.: 

− analizę planu zagospodarowania Gminy oraz analizę układu sieci dróg gminnych 
w powiązaniu z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, 

− określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych, w tym ocenę stanu dróg, 
ustalenie zakresu robót oraz określenie wartości robót, 

− mapę dróg gminnych. 

Projekty te opracowano na podstawie pięcioletnich przeglądów dróg gminnych, wizji 
lokalnych, map lokalizacyjnych, a także potrzeb w zakresie remontu dróg. Jak 
wskazał Wójt, szacowanie potrzeb finansowych na budowę, przebudowę oraz 
utrzymanie dróg lokalnych odbywało się na podstawie opracowanych kosztorysów  
z uwzględnieniem cen z przetargów oraz na podstawie potrzeb i możliwości 
finansowych budżetu gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-28, 70-72) 

1.3. W uchwałach Rady Gminy dotyczących budżetu na dany rok zamieszczono 
m.in. wyszczególnienie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) 
przewidzianych do realizacji. W każdym przypadku wskazano źródła finansowania, 
tj. dochody własne, kredyty i pożyczki, środki pochodzące z innych źródeł (np. 
dotacje i środki z budżetu państwa, bądź środki i dotacje otrzymane od innych jst 
oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych), a także środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie na: 

− 2014 r. przewidziano do wykonania 15 takich zadań (zaplanowano wydatkowanie 
kwoty 3.336,7 tys. zł), z czego trzy dotyczyły przebudowy bądź budowy dróg 

                                                      
4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. (dalej: „załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury”). 
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gminnych, a 12 opracowania dokumentacji techniczno-wykonawczej na budowę 
bądź przebudowę dróg gminnych, 

− 2015 r. przewidziano do wykonania 12 zadań (6.019,0 tys. zł), z czego pięć 
dotyczyło przebudowy, bądź budowy dróg gminnych, a siedem opracowania 
dokumentacji techniczno-wykonawczej na budowę lub przebudowę dróg, 

− 2016 r. przewidziano do wykonania 16 takich zadań (3.730,2 tys. zł), z czego 
połowa dotyczyła przebudowy lub budowy dróg gminnych, a pozostała część  
opracowania dokumentacji techniczno-wykonawczej na budowę lub przebudowę 
dróg gminnych, 

− 2017 r. - dziewięć zadań (4.268,0 tys. zł), z czego osiem dotyczyło przebudowy 
lub budowy dróg gminnych, a jedno opracowania dokumentacji techniczno-
wykonawczej na przebudowę drogi gminnej.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wprawdzie ww. zadania wskazane w uchwałach 
Rady Gminy pokrywają się z zadaniami wskazanymi w Projektach Programu 
Rozwoju Dróg Gminnych na lata 2012-2015 i 2016-2017, to jednak opracowanie 
projektu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich należy, zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy  
o drogach publicznych, do kompetencji zarządcy dróg (w przypadku dróg gminnych 
jest nim Wójt). 

(dowód: akta kontroli str. 26-69) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Gmina współpracowała z innymi jednostkami 
samorządowymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, w tym z: 
a) Powiatem Szczycieńskim (dalej: „Powiat”), która dotyczyła udzielenia wsparcia 

finansowego ze strony Powiatu w wysokości: 

− 56,0 tys. zł przy realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu dróg w miejscowości 
Szczytno i Nowe Gizewo” (współpracę prowadzono od 22 września 2014 r. do 
7 października 2015 r., a liderem przedsięwzięcia była Gmina), 

− 360,0 tys. zł przy realizacji inwestycji „Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-
Szczytno (droga powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska) – odcinek stanowiący 
drogę gminną nr 196005N” (okres współpracy: 29 października 2015 r. - 30 
września 2016 r., liderem inwestycji była Gmina), 

− 197,0 tys. zł przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia” (od 9 września  
2016 r. do zakończenia inwestycji, która wg stanu na 28 kwietnia 2017 r. 
znajdowała się w trakcie realizacji, liderem inwestycji była Gmina). 

W ramach współpracy, Gmina udzieliła natomiast Powiatowi wsparcia 
finansowego w kwocie 715,0 tys. zł przy realizacji inwestycji „Rozbudowa ciągu 
drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, 
ul. Gnieźnieńska nr 4109N) i rozbudowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy-
Antonia (29 października 2015 r. - 30 września 2016 r., liderem inwestycji był 
Powiat). 

b) Gminą Miejską Szczytno (dalej: „Miasto”), która udzieliła wsparcia finansowego  
w kwocie 481,0 tys. zł przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Korpele” (współpraca od 7 września 2016 r. do zrealizowania 
inwestycji - inwestycja wg stanu na 28 kwietnia 2017 r. znajdowała się w trakcie 
realizacji, liderem inwestycji była Gmina). Gmina Szczytno udzieliła natomiast 
Miastu wsparcia finansowego w wysokości 481,0 tys. zł przy realizacji inwestycji 
„Przebudowa i rozbudowa ulicy Pomorskiej i ulicy Suwalskiej w Szczytnie” 
(współpraca od 7 września 2016 r. do zrealizowania inwestycji - inwestycja wg 
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stanu na 28 kwietnia 2017 r. znajdowała się w trakcie realizacji, liderem 
inwestycji było Miasto). 

(dowód: akta kontroli str. 73) 

1.5. Zadania związane z wykonywaniem obowiązków zarządcy dróg oraz organizacji 
ruchu, w okresie 2014-2017 (do końca marca), w Urzędzie wykonywało dwóch 
pracowników – inspektor ds. dróg, oświetlenia publicznego, zarządzania 
kryzysowego oraz kierownik referatu rozwoju lokalnego gospodarki przestrzennej  
i ochrony środowiska. W okresie objętym kontrolą ww. inspektor, uczestniczył  
w pięciu szkoleniach związanych z administrowaniem zasobem drogowym oraz 
zarządzeniem ruchem na drogach publicznych. Ww. osoby nie posiadały uprawnień 
budowlanych, w związku z czym, jak wskazał Wójt, wszelkie niezbędne prace 
zlecane były na podstawie umów osobom posiadającym takie uprawnienia.  
W badanym okresie, na zlecenie Gminy, wykonywały swoje usługi dwie osoby – 
posiadający uprawnienia w zakresie „kierownik budowy i robót konstrukcyjno-
inżynieryjnych” oraz „kierownik robót budowlanych bez ograniczeń”.  

(dowód: akta kontroli str. 74-86) 

1.6. W badanym okresie, w następstwie rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych, Gmina realizowała 11 inwestycji związanych z budową lub 
przebudową dróg lokalnych, tj.: 
a) inwestycje zrealizowane: 

− „Przebudowa drogi gminnej nr 196020N w miejscowości Lipowa Góra 
Wschodnia wraz z instalacjami infrastruktury technicznej” o wartości  
1.912,7 tys. zł brutto (długość 2.129,60 mb), 

− „Przebudowa drogi gminnej Nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec” – 153,9 tys. zł 
(długość 4.232,00 mb), 

− „Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej 
połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z sieci TEN-T5 poprzez drogę 
krajową nr 57” – 3.975,0 tys. zł (długość 1.406,00 mb), 

− „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo (196039 N) i drogi 
wewnętrznej w miejscowości Szczytno” – 860,9 tys. zł (długość 1.400,00 mb), 

− „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór (196046 N)” –  
192,1 tys. zł (długość 325,00 mb), 

− „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Lipowiec (196041N  
i 196042N)” – 423,5 tys. zł (długość 1.392,00 mb), 

− „Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa, droga 
gminna i ul. Gnieźnieńska) - odcinek stanowiący drogę gminną Nr 196005N  
w lokalizacji od 4+730,00 do km 6+426,00” – 1.444,4 tys. zł (długość  
1.696,00 mb), 

− „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Lipowiec i Szczycionek 
(196036N, 196043N)” – 754,7 tys. zł (długość 2.070,44 mb). 

b) Inwestycje w trakcie realizacji: 

− „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wały (196029N)” – 591,7 tys. zł 
(długość 1.615,00 mb), 

− „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa 
Góra Wschodnia (196020 N), Korpele (196044N) oraz Kamionek i Lipowa 
Góra Zachodnia (196047N)” – 1.763,3 tys. zł (długość 2.584,61 mb), 

− „Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra 
Zachodnia (msc. Kamionek) 196045N” – 676,9 tys. zł (długość 833,00 mb). 

                                                      
5 Transeuropejska Sieć Transportowa. 
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Na lata 2014-2017 (do końca marca) zaplanowano6 do wykonania łącznie  
15 inwestycji, z czego wg stanu na 28 kwietnia 2017 r. zrealizowano siedem.  
Z pozostałych ośmiu zadań: 

• Nie przebudowano drogi gminnej nr 196012N Dębówko-Romany, zaplanowanej 
na 2015 r., gdyż jak wskazał Wójt, zaplanowano na 2016 r. budowę kanalizacji 
sanitarnej. Dodał, że ta budowa zniszczyłaby wcześniej przebudowaną drogę na 
odcinku ok. 900 m. Przygotowano jednak dokumentację techniczno-
wykonawczą na zrealizowanie tej inwestycji. 

• Nie dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na przebudowie drogi  
Wały-Niedźwiedzie, gdyż stwierdzono wady wykonania nawierzchni bitumicznej. 

• Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące 
wyboru wykonawcy przebudowy drogi gminnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia 
(zaplanowanej na 2017 r.), 

• W dniu 3 kwietnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania dotyczącego 
przebudowy dróg gminnych w msc. Korpele oraz Kamionek i Lipowa Góra 
Zachodnia (obydwie zaplanowane na 2017 r.). Termin realizacji zadań 
określono na 14 sierpnia 2017 r. 

• W dniu 14 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji dotyczącej 
przebudowy drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra 
Zachodnia (msc. Kamionek). Termin realizacji zadania ustalono na 14 sierpnia 
2017 r. 

• Zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych nr 196001N w msc. Jęcznik oraz 
nr 196034N w msc. Gawrzyjałki będą – wg wyjaśnień Wójta – zrealizowane  
w zaplanowanym terminie, tj. do końca 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 87-100) 

1.7. W badanych latach Gmina korzystała dwukrotnie z dofinansowania inwestycji 
drogowych z budżetu państwa (w łącznej wysokości 981,4 tys. zł) oraz dwukrotnie  
z budżetu środków Unii Europejskiej (3.837,8 tys. zł). Dofinansowanie to dotyczyło 
następujących inwestycji: 

− przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo – Gmina Szczytno – 
umowa o dofinasowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2012-2015 zawarta została 24 sierpnia 2015 r., 

− rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa, gminna i ul. 
Gnieźnieńska) odcinek stanowiący drogę gminną nr 196005 N – umowa  
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 2016-2019 zawarta została 9 czerwca 2016 r., 

− przebudowy drogi gminnej w obrębach Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra 
Zachodnia (msc. Kamionek) – umowa o dofinasowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 zawarta została 25 sierpnia 2016 r., 

− budowy drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego, stanowiącej połączenie 
Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57 – 
umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  
i Mazury 2014-2020 zawarta została 27 listopada 2015 r. 

Gmina złożyła również w dniu 12 września 2016 r. wniosek o dofinansowanie,  
w kwocie 1.326,7 tys. zł, inwestycji pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg 
gminnych w msc. Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek i Lipowa Góra 
Zachodnia” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
2016-2019. Według stanu na 28 kwietnia 2017 r. nie zawarto jeszcze umowy  
o dofinasowanie. 

                                                      
6 M.in. w Projektach Programu Rozwoju Dróg Gminnych na terenie Gminy Szczytno. 
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W badanym okresie Gmina aplikowała7 ponadto o dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 trzech projektów dotyczących przebudowy 
dróg gminnych. Z powodu niewystarczającej liczby punktów nie przyznano 
dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 101-102) 

1.8. W okresie 2014-2017 (do końca marca) Gmina nie otrzymała żadnych środków 
finansowych z Lasów Państwowych i innych podmiotów na realizację zadań 
związanych z remontami zniszczonych dróg. Jak wskazał Wójt, w badanym okresie 
nie zachodziły przesłanki umożliwiające wystąpienie o przedmiotowe środki.  

(dowód: akta kontroli str. 103) 

1.9. W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji pięciu wybranych inwestycji 
związanych z budową, przebudową lub remontem dróg lokalnych (w tym wszystkich 
zakończonych i rozliczonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2012-2015 i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 2016-2019), tj. zadań pn.: 

− Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa, droga 
gminna i ul. Gnieźnieńska) – odcinek stanowiący drogę gminną nr 196005N  
w lokalizacji od km 4+730,00 do km 6+426,00, 

− Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo i drogi wewnętrznej  
w miejscowości Szczytno, 

− Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór (196046N), 

− Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Lipowiec (196041N  
i 196042N), 

− Przebudowa drogi gminnej Nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono m.in., że: 

• We wszystkich przypadkach przed rozpoczęciem prac polegających na 
rozbudowie lub przebudowie uzyskano wymagane pozwolenia budowlane bądź 
dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W czterech przypadkach do wniosków 
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeń załączono wszystkie wymagane 
dokumenty. W jednym zaś organ administracji architektoniczno-budowlanej 
wezwał Gminę do uzupełnienia zgłoszenia. Przed rozpoczęciem prac dokonano 
uzupełnienia brakujących dokumentów. 

• Cztery, spośród pięciu badanych zadań, zostało rozpoczętych po 
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę lub po upływie  
30-dniowego terminu na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu do 
zgłoszenia lub po wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. 

• Wyboru wykonawców dokonano poprzez rozstrzygnięcie postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wyboru tego dokonano z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz 
równego traktowania wykonawców8. Rzetelnie prowadzono i dokumentowano 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych, gwarantujące właściwą ocenę 
ofert.  

• W każdym przypadku zlecone zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie  
z postanowieniami umów. 

                                                      
7 Wszystkie wnioski złożono 24 marca 2016 r. 

8 Nie wystąpiły przypadki dokonywania oceny ofert, które powinny zostać odrzucone lub które nie zostały uzupełnione  
w terminie wskazanym przez zamawiającego. Umowy zostały zawarte z wykonawcami, których oferty były najkorzystniejsze 
pod kątem kryteriów określonych w postępowaniach. Zapisy umów były zgodne z warunkami zadeklarowanymi przez 
wykonawców w złożonych ofertach. 
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• Nie wystąpiły przypadki, aby wykonawca występował do Gminy o zmianę terminu 
wykonania zadania, zwiększenie wartości zadania lub zmianę zakresu 
rzeczowego (roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne). 

• W zakresie zapewnienia właściwej jakości robót, w umowach z wykonawcami 
zawarto m.in. poniższe rozwiązania: 

− materiały, z których wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz przewidzianych w SIWZ, 

− na ww. materiały wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą albo aprobatę techniczną, 

− jeśli zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane 
umową, to wykonawca jest zobowiązany te badania przeprowadzić, 

− wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie 
zakrycia robót zanikowych; jeżeli wykonawca nie poinformował o tych aktach 
Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na własny koszt, 

− zamawiający dokona w terminie trzech dni odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem 
do dziennika budowy. 

• W każdym przypadku należytą jakość wykonanych prac oceniano m.in. poprzez: 
dokonywanie badań zagęszczenia elementów podbudowy oraz nawierzchni  
z betonu asfaltowego, po wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę 
danego elementu budowy, dokonywanie przez inspektora nadzoru sprawdzenia 
realizacji i odbioru poszczególnych elementów inwestycji na podstawie STT 
(Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) stanowiącej element 
dokumentacji techniczno-wykonawczej inwestycji drogowej. Dodatkowo  
w operacie kolaudacyjnym dostarczonym przez Wykonawcę inwestycji dostępne 
były atesty na wbudowany materiał i urządzenia oraz wyniki przeprowadzonych 
badań. 

• We wszystkim przypadkach nadzór nad realizacją budowy bądź przebudowy 
drogi polegał m.in. na:  

− bieżącym odbiorze wykonanych elementów przez inspektora nadzoru, 

− dokonywaniu przez inspektora nadzoru kontroli wykonania prac oraz kontroli 
doraźnych wraz z przedstawicielem wykonawcy, 

− nałożeniu obowiązku na wykonawcę uzyskania zgody na użycie materiałów 
(atesty) przed wbudowaniem. 

• Nie wystąpiły przypadki uzasadniające podjęcie wobec wykonawcy działań 
dyscyplinujących, a także informowania przez wykonawcę o problemach 
związanych z rzeczową, finansową lub terminową realizacją zadań. 

• W każdym przypadku zakres zrealizowanych zadań był zgodny z dokumentacją 
projektową sporządzoną dla danego zadania. 

• W wyniku nw. zrealizowanych zadań inwestycyjnych osiągnięto następujące 
efekty rzeczowe: 

− „rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa, droga 
gminna i ul. Gnieźnieńska) – odcinek stanowiący drogę gminną nr 196005N  
w lokalizacji od 4+730,00 do km 6+426,00” - rozbudowano 1.696 mb odcinka 
drogi gminnej nr 196005N Szczytno-Sędańsk, w ramach której wykonano 
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drogę zbiorczą klasy „Z” o szerokości od 5,5 do 6,0 metrów z nawierzchni 
asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku od granicy miasta do 
zjazdu na SSE9 oraz zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Zlikwidowano 
kolizje z istniejącą infrastrukturą oraz wybudowano nową infrastrukturę w tym: 
oświetlenie drogowe, sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa oraz ogrodzenia, 

− „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo i drogi wewnętrznej 
w miejscowości Szczytno” - wybudowano nawierzchnię asfaltową o łącznej 
długości 1.748,55 mb i szerokości 4 m, 

− „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór (196046 N)” - 
wybudowano nawierzchnię asfaltową o długości 332 mb, szerokości jezdni 
4,0 m z poboczami obustronnymi o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, 

− „przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Lipowiec (196041N  
i 196042N)” - wybudowano nawierzchnię asfaltową o długości łącznej  
1.400 mb i szerokości 3,5 m z poboczami obustronnymi o szerokości 2x1,0 m 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

− „przebudowa drogi gminnej Nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec” - wybudowano 
nawierzchnię żwirową o grubości 15 cm, długości 4.232 mb i szerokości 5 m. 

• W każdym przypadku rzetelnie rozliczono zadania inwestycyjne, tj. zgodnie  
z postanowieniami umów zawartych z wykonawcami, zapłata za zrealizowane 
zadania została dokonana w terminach wskazanych w zawartych umowach, po 
dokonaniu odbiorów, dokonane płatności odpowiadały kwotom określonym  
w zawartych umowach z wykonawcami, zaś w przypadku dwóch inwestycji 
prowadzonych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa10 
rozliczeń dokonano zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie. 

• W każdym przypadku dokonano odbioru zleconych prac. W przypadku jednej 
inwestycji, poza odbiorem końcowym, dokonano odbiorów częściowych. Przy 
każdym odbiorze uczestniczyli pracownicy Urzędu, inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego (z odpowiednich branż) oraz kierownik budowy jako 
przedstawiciel wykonawcy. 

• W trakcie realizacji każdej z inwestycji inspektor nadzoru dokonywał kontroli  
i odbioru prac zanikowych przed ich zakryciem, co w każdym przypadku zostało 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 

• W okresie gwarancji, po zrealizowaniu ww. inwestycji, stwierdzono w dwóch 
przypadkach usterki11 dotyczące ubytków na łukach poboczy oraz pęknięć 
wzdłuż krawędzi bocznej i zaniżenia pobocza. W każdym przypadku nakazano 
ich usunięcie. Potwierdzeniem wykonania napraw była wizja w terenie. 

1.9.1. Z informacji uzyskanej w toku kontroli od Komendanta Powiatowego Policji  
w Szczytnie12 wynikało, że wszystkie ww. inwestycje drogowe wykonane w latach 
2014-2017, a w szczególności zmiana nawierzchni na asfaltową, wybudowanie 
chodników i właściwe oznakowanie, pozytywnie wpłynęły na poprawę 

                                                      
9 Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo i drogi wewnętrznej w miejscowości Szczytno – środki  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Rozbudowa ciągu 
drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa, droga gminna i ul. Gnieźnieńska) – odcinek stanowiący drogę gminną  
nr 196005N w lokalizacji od 4+730,00 do km 6+426,00 – środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. 

11 Stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych w dniach 19 kwietnia 2016 r. i 23 marca 2017 r.  

12 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524). 
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bezpieczeństwa uczestników tych dróg, w tym także niechronionych uczestników 
ruchu czyli pieszych i rowerzystów. Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na 
upłynnienie ruchu na innych drogach powiatu, w tym również na terenie miasta. 

1.9.2. W toku kontroli NIK dokonano oględzin dwóch, spośród ww. inwestycji, tj.: 

− „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Lipowiec (196041N  
i 196042N)” – w wyniku oględzin stwierdzono, że nie wystąpiły niezgodności 
wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie 
charakterystycznych elementów drogi, tj.: zakres robót obejmował przebudowę 
dwóch odcinków drogi gminnej, nawierzchnia obu odcinków - asfaltowa, długość 
jednego odcinka - 1.250 m, drugiego - 150 m, szerokość obu jezdni - 3,5 m, 
wykonano zjazdy do posesji, 

− „Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa, droga 
gminna i ul. Gnieźnieńska) – odcinek stanowiący drogę gminną Nr 196005N  
w lokalizacji od 4+730,00 do km 6+426,00” - stwierdzono, że również nie 
wystąpiły żadne niezgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją 
projektową w zakresie charakterystycznych elementów drogi, tj.: nawierzchnia - 
asfaltowa, długość  odcinka - 1.696 m, szerokość jezdni - od 5,5 do 6,0 m, 
wykonano zjazdy do posesji, chodniki, kanalizację deszczową oraz słupy 
oświetleniowe. 

(dowód: akta kontroli str. 104-225, 274-391) 

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 196033N 
Gawrzyjałki-Lipowiec”, w dniu 23 czerwca 2014 r. podjęto prace przygotowawcze na 
terenie budowy, polegające na wykonywaniu robót pomiarowych (co zostało 
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy), mimo że zaświadczenie  
o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
wydane zostało dopiero 1 lipca 2014 r. Działanie inwestora w tym przypadku 
naruszało postanowienia art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane13, który wskazuje 
m.in., że do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie  
30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, 
sprzeciwu. 

Wójt wyjaśnił, że prace wykonywane przez wydaniem zaświadczenia o braku 
sprzeciwu miały charakter typowo przygotowawczy „wytyczenie przebiegu drogi”  
i w żaden sposób nie ingerowały w konstrukcję pasa drogowego. 

NIK wskazuje jednak, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 
budowy, a zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, pracami tymi jest m.in. 
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie.  

(dowód: akta kontroli str. 226-237) 

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

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy drogi 

2.1. W okresie 2014-2017 (do końca marca) do Gminy wpłynęły dwie skargi i trzy 
wnioski związane z niewłaściwym stanem technicznym dróg i dojazdów. Wszystkie 
zostały rozpatrzone w wymaganym terminie14. I tak, skarga/wniosek z dnia: 

• 13 października 2014 r. – dotyczyła nieprawidłowości w wykonaniu budowy 
drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, polegającej na 
podniesieniu nawierzchni wykonanego chodnika w stosunku do płaszczyzny 

                                                      
13 W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. 

14 Odpowiedź na złożone skargi/wnioski następowała w okresie od 13 do 25 dni. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wjazdu na posesję wnioskodawcy. Wójt zlecił wykonanie prac, w wyniku 
których niweleta chodnika została dopasowana do niwelety wjazdu na posesję. 

• 17 lipca 2015 r. - wniosek mieszkańców miejscowości Piece o przebudowę 
drogi polegającej na poszerzeniu pasa drogowego i utwardzeniu masą 
bitumiczną. W odpowiedzi na wniosek podano, że Gmina jest w trakcie 
wyznaczania prawidłowego przebiegu drogi i regulacji praw własności do 
gruntów oraz że planuje zlecenie opracowania dokumentacji techniczno-
wykonawczej na przebudowę tej drogi. Zlecono również wykonanie bieżącej 
konserwacji nawierzchni drogowej. W dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina 
zakończyła opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na 
przebudowę ww. drogi. 

• 15 grudnia 2015 r. - wniosek mieszkańców miejscowości Lipowa Góra 
Zachodnia w sprawie możliwości objęcia planami przebudowy drogi w tej 
miejscowości. W odpowiedzi na wniosek podani, że na przedmiotowy odcinek 
drogi zlecone zostało opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej  
w ramach przebudowy drogi Lipowa Góra Zachodnia – Kamionek. Zlecono 
również wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni drogowej. W dniu  
3 kwietnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą przebudowy przedmiotowej 
drogi. Planowany termin realizacji inwestycji – 14 sierpnia 2017 r. 

• 18 grudnia 2015 r. - wniosek w sprawie naprawy drogi dojazdowej do 
budynków nr 6, 7, 8 i 9 w miejscowości Kamionek, na odcinku 100 m, w postaci 
zagęszczenia nawierzchni. W odpowiedzi podano, że na przedmiotowy odcinek 
drogi zostało zlecone opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej  
w ramach przebudowy drogi Lipowa Góra Zachodnia – Kamionek. Zlecono 
również wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni drogowej. W dniu  
3 kwietnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą przebudowy przedmiotowej 
drogi. Planowany termin realizacji inwestycji – 14 sierpnia 2017 r. 

• 23 maja 2016 r. - brak uregulowania przebiegu drogi dojazdowej do działki 
skarżącego. W odpowiedzi poinformowano, że zostały zlecone prace 
geodezyjne mające na celu ustalenie rzeczywistego przebiegu drogi. 
Mieszkańcom domów został zapewniony dojazd od innej strony. Prace 
geodezyjne zostały zakończone w listopadzie 2016 r., usunięto drzewa wraz  
z zakrzaczeniem rosnące w pasie drogi w lutym 2017 r. Prace związane  
z przywróceniem prawidłowego przebiegu drogi w trakcie kontroli NIK 
znajdowały się w realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 238-239) 

2.2. W każdym roku okresu objętego kontrolą, Gmina przeprowadziła po jednej 
okresowej kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, o których mowa w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych,  
a także kontroli stanu technicznego administrowanych dróg (obiektów 
budowlanych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.  
Po każdej zakończonej kontroli opracowywany był protokół, w którym zapisywano 
ustalenia i postawione wnioski. Kontrole te przeprowadzała osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg  
i mostów. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: stanu nawierzchni drogi, 
oznakowania poziomego i pionowego, widoczności na łukach i skrzyżowaniach, 
odwodnienia korpusu drogowego oraz weryfikację wcześniejszych zaleceń. Wnioski 
wynikające z przeglądów dotyczyły m.in. potrzeby zaplanowania drogi do remontu, 
przebudowy bądź rozbudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 240-269) 
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2.3. W okresie objętym kontrolą prowadzono książki dróg dla każdego 
zarządzanego odcinka oraz dziennik objazdu tych dróg. Dziennik objazdu (założony 
w styczniu 2013 r.) prowadzony był na bieżąco. Odnotowano w nim daty 
przejazdów, zauważone usterki, braki i uszkodzenia nawierzchni dróg, a także 
zalecenia pokontrolne. Zgodnie z wpisami w dzienniku, każdy odcinek drogi 
poddany był objazdowi średnio raz miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 270-272) 

2.4. Wójt terminowo przekazywał do GDDKiA roczne informacje o sieci dróg 
publicznych. Sprawozdania za lata 2014-2016 zostały przekazane w formie 
papierowej oraz elektronicznie w terminach odpowiednio 19 lutego 2015 r., 18 
marca 2016 r. i 15 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 273) 

2.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin czterech odcinków dróg gminnych,  
w tym dwóch odcinków o nawierzchni bitumicznej i dwóch o nawierzchni gruntowej 
ustalono, że: 

1. Droga Wawrochy – dr. gm. (Wawrochy – Niedźwiedzie) – odcinek o długości  
ok. 3.100 m o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia drogi była równa, bez 
ubytków i zanieczyszczeń. Stwierdzono jednak: 

− pęknięcia poprzeczne wzdłuż na całej szerokości drogi, zabezpieczone 
emulsją (ok. km 0+940, ok. km 2+230, ok. km 2+830), 

− wysadziska korzeniowe z pęknięciami zabezpieczone emulsją (ok. km 2+290, 
od ok. km 2+540 do ok. km 2+530), 

− wysadziska korzeniowe bez pęknięć (ok. km 2+510, od ok. km 2+520 do  
ok. km 2+510). 

2. Droga Romany – Lemany – odcinek o długości ok. 3.000 m o nawierzchni 
bitumicznej. Nawierzchnia równa, bez ubytków i bez zanieczyszczeń (oprócz 
jednego odcinka od ok. km 0+750 do ok. km 0+800 – po prawej stronie drogi – 
zanieczyszczenie piaskiem o szerokości do 1 m). Dodatkowo stwierdzono 
pęknięcia poprzeczne wzdłuż całej szerokości drogi, zabezpieczone emulsją  
(ok. km 0+750, ok. km 1+180, ok. km 2+050, ok. km 2+405 i ok. km 2+580). 

3. Droga Dębówko – Romany (droga nr 196012N) – droga żwirowo-gruntowa  
o długości ok. 3.000 m. Na całym odcinku droga była przejezdna, posiadała 
niewielkie wyboje i nierówności, miejscami na jej nawierzchni znajdowały się 
kamienie (o średnicy maksymalnie do 10 cm). 

4. Dębówko – Szczycionek (droga nr 196003N) – droga żwirowa o długości ok. 
2.700 m (na odcinku ok. 300 m nawierzchnia z betonu cementowego). Na całym 
odcinku droga ta była przejezdna, posiadała niewielkie wyboje i nierówności. 

Powołany przez Dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie biegły w dziedzinie 
drogownictwa15, ocenił klasę nawierzchni ww. dwóch odcinków o nawierzchni 
bitumicznej (przy zastosowaniu metodologii GDDKiA)16. I tak, dla odcinka: 

− Wawrochy – dr. gm. (odcinek Wawrochy – Niedźwiedzie) – klasa nośności 
oceniona została jako „B”, zaś klasa stanu nawierzchni i kolein – „A”, 

− Romany – Lemany – klasa nośności i stanu nawierzchni – „B”, zaś kolein – „A”. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zanieczyszczenie na odcinku ok. 50 m 
nawierzchni bitumicznej drogi Romany - Lemany 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.  

(dowód: akta kontroli str. 392-468, 565-604) 

                                                      
15 Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o NIK. 

16 Klasa A – stan dobry, B – stan zadowalający, C – stan niezadowalający, D – stan zły. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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2.6. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki dochodzenia przez 
kierujących roszczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z uwagi na 
niewłaściwy stan techniczny dróg gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 469) 

2.7. W latach 2014-2017 (do końca marca) zimowe utrzymanie dróg (dalej: „zud”) 
realizowane było na podstawie pisemnych zasad określonych na lata 2012-2015  
i 2016-2017. Polegało ono m.in. na ustaleniu dwóch standardów (oddzielnie dla dróg 
o nawierzchni bitumicznej i dla pozostałych typów nawierzchni). I tak, dla dróg  
o nawierzchni: 

• bitumicznej – stan utrzymania drogi to jezdnia odśnieżona na całej szerokości, 
posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, dopuszczalne 
odstępstwa od standardu: 

− po ustaniu opadów śniegu – śnieg luźny może zalegać do 16 godzin, śnieg 
zajeżdżony – może występować, języki śnieżne – mogą występować, zaspy – 
mogą występować do 24 godzin, dopuszcza się przerwy w komunikacji do  
24 godzin, 

− od stwierdzenia występowania zjawisk – gołoledź – do 8 godzin może 
występować, śliskość pośniegowa – może występować. 

• innej niż bitumiczna – stan utrzymania drogi to jezdnia zaśnieżona, prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, jezdnia posypana  
w wyznaczonych miejscach, dopuszczalne odstępstwa od standardu zaś: 

− po ustaniu opadów śniegu – śnieg luźny może zalegać, śnieg zajeżdżony 
może zalegać, języki śnieżne – mogą występować, zaspy – mogą 
występować do 48 godzin, 

− od stwierdzenia występowania zjawisk – wszystkie rodzaje śliskości po 
odśnieżaniu – mogą wystąpić do dwóch godzin. 

Obszar Gminy został podzielony na sześć rejonów, za utrzymanie zimowe których 
odpowiedzialne były podmioty wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego17. 
Podmioty te, po otrzymaniu informacji telefonicznej od upoważnionego pracownika 
Urzędu, miały obowiązek potwierdzenia rozpoczęcia wykonywania usługi 
odśnieżania bądź zwalczania śliskości oraz zgłoszenia właściwemu sołtysowi lub 
radnemu tego faktu. Po zakończeniu usługi, osoby upoważnione (sołtysi/radni) 
odbierały prace związane z zud, dokonując pisemnego potwierdzenia czasu 
wykonywania usługi w tzw. raporcie dziennym. Po zakończeniu prac, podmiot 
odpowiedzialny za zud miał obowiązek poinformować o tym fakcie odpowiedniego 
pracownika Urzędu. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wójta, nie stwierdzono niewłaściwego 
wykonywania przedmiotu umowy w ramach zud. Jak wskazał Wójt, przedstawiciele 
Urzędu dokonywali doraźnych kontroli wykonawców, a wszystkie uwagi odnośnie 
realizacji zud były przekazywane osobiście lub telefonicznie podmiotom 
odpowiedzialnym za zud na danym rejonie. 

 (dowód: akta kontroli str. 470-512) 

2.8. W badanym okresie nadleśnictwa nie występowały o uzgodnienie lokalizacji 
zjazdów z dróg gminnych na terenie Gminy. Jak wskazał Wójt, opracowywane 
dokumentacje techniczno-wykonawcze na przebudowane i rozbudowane drogi 
gminne w latach 2014-2017 były projektowane na działkach stanowiących własność 

                                                      
17 Oprócz jednego rejonu, który utrzymywany był przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Kamionku – zakład 
budżetowy Gminy. W jednym również przypadku, w postępowaniu przetargowym w 2016 r., z uwagi na niezłożenie żadnej 
oferty na jedną z części przedmiotu zamówienia oraz mając na uwadze, że wartość szacunkowa tej części nie przekraczała 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zm.) zastosowano wewnętrzne regulacje w zakresie udzielania zamówień nie objętych ww. ustawą. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

Gminy i swym zasięgiem nie obejmowały działek będących w zarządzie Lasów 
Państwowych. Przebudowywane były zjazdy w miejscach wcześniej istniejących. 

(dowód: akta kontroli str. 70-72) 

2.9. Wszystkie 35 odcinków dróg gminnych ujęte zostały jako środki trwałe  
w ewidencji księgowej Gminy. Drogi o nawierzchni bitumicznej zaewidencjonowane 
zostały zarówno jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) oraz grunty pod 
drogami (grupa 0), a drogi o nawierzchni gruntowej – wyłącznie jako grunty pod 
drogami. 

(dowód: akta kontroli str. 513-515) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych 

3.1. Wszystkie 35 odcinków zarządzanych dróg gminnych posiadały zatwierdzoną 
organizację ruchu, z czego jeden – czasową18. W latach 2014-2017 (do końca 
marca) sporządzono i zatwierdzono 37 projektów stałej organizacji ruchu dla  
30 odcinków dróg. Sporządzały je podmioty wybrane poprzez rozpoznanie rynku, na 
podstawie umów zlecenia, a zatwierdzone zostały przez Naczelnika Wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie, w przypadku 
zaś skrzyżowań z drogą wojewódzką – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie, a z drogą krajową – Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie. 

(dowód: akta kontroli str. 516-530) 

3.2. W badanych latach, na 11 zarządzanych drogach wprowadzono tymczasową 
organizację ruchu, co  wynikało z prowadzonych inwestycji na tych odcinkach.  

(dowód: akta kontroli str. 531) 

3.3. W okresie 2014-2017 (do końca marca) do Gminy wpłynęły trzy wnioski  
o zmianę organizacji ruchu, które zostały w całości pozytywnie rozpatrzone  
i zatwierdzona została zmieniona stała organizacja ruchu. Wniosek z dnia: 

− 14 stycznia 2014 r. dotyczył ustawienia dwóch progów zwalniających na drodze 
gminnej Lemany – Młyńsko,  

− 10 września 2015 r. od osoby fizycznej dotyczył ustawienia znaków A-18a 
(zwierzęta gospodarskie) na drodze gminnej Płozy – Rudka,  

− 8 września 2016 r. od Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie dotyczył zmiany 
oznakowania skrzyżowania drogi gminnej nr 196039N z drogą powiatową  
nr 1506N w miejscowości Nowe Gizewo. 

(dowód: akta kontroli str. 532) 

3.4. W latach 2014-2017 (do końca marca) nadzór nad stanem oznakowania dróg 
gminnych prowadzony był głównie poprzez objazdy dróg oraz kontrole okresowe. 
W trakcie comiesięcznych objazdów, przeglądów okresowych, objazdów doraźnych 
oraz informacji otrzymanych od innych podmiotów, stwierdzono 33 nieprawidłowości 
w oznakowaniu. W każdym stwierdzonym przypadku zamówiono nowe znaki oraz 
dokonano ich montażu. 

(dowód: akta kontroli str. 240-270, 533-534) 

3.5. W wyniku oględzin czterech odcinków dróg gminnych, w tym dwóch odcinków  
o nawierzchni bitumicznej i dwóch o nawierzchni gruntowej, ustalono m.in., że na 
odcinku: 

                                                      
18 Jeden z odcinków: Korpele – Lipowa Góra Zachodnia, posiadał zatwierdzony 6 marca 2017 r. projekt czasowej organizacji 
ruchu. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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a) Wawrochy – dr. gm. (Wawrochy – Niedźwiedzie) – oznakowanie pionowe, 
oprócz przypadków opisanych poniżej, było zgodne z zatwierdzonym projektem 
stałej organizacji ruchu dla tego odcinka drogi. Oznakowanie to było czyste, 
niezniszczone oraz widoczne. 

b) Romany – Lemany - oznakowanie pionowe, oprócz przypadków opisanych 
poniżej, było zgodne z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla tego 
odcinka drogi. Oznakowanie to było czyste, niezniszczone oraz oprócz jednego 
przypadku widoczne. 

c) Dębówko – Romany (droga nr 196012N) - oznakowanie pionowe, oprócz 
przypadku opisanego poniżej, było zgodne z organizacją ruchu dla tego odcinka 
drogi. Oznakowanie to było czyste, niezniszczone oraz widoczne. 

d) Dębówko – Szczycionek (droga nr 196003N) - oznakowanie pionowe, oprócz 
przypadku opisanego poniżej, było zgodne z organizacją ruchu. Oznakowanie to 
było czyste, niezniszczone oraz widoczne. 

(dowód: akta kontroli str. 395-468) 

1. Podczas przeprowadzonych oględzin czterech odcinków dróg gminnych, 
stwierdzono następujące niezgodności z opracowanymi zatwierdzonymi 
projektami stałej organizacją ruchu dla odcinka: 

a) Wawrochy – dr. gm. (Wawrochy – Niedźwiedzie): 

− znak pionowy A-18a (zwierzęta gospodarskie) zlokalizowano faktycznie  
w km 0+250, podczas gdy zatwierdzony projekt organizacji ruchu 
przewidywał jego ustawienie w km 0+200, 

− znak pionowy A-17 (dzieci) ustawiono w km 0+180, podczas gdy nie był 
on przewidziany w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu, 

− w km 2+820 - brak było na znaku pionowym tabliczki T-2 (wskazującej 
długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje 
niebezpieczeństwo), ujętej w organizacji ruchu, 

− w km 2+948 - brak było tabliczki T-3 na znaku pionowym (wskazującej 
koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje 
niebezpieczeństwo), ujętej w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. 

b) Romany – Lemany: km 2+286 - pod znakiem E-17A (miejscowość) brak było 
znaku D-42 (obszar zabudowany), pomimo jego wskazania w organizacji 
ruchu. 

c) Dębówko – Romany (droga nr 196012N): na km 0+027, pod znakiem 
pionowym A-7 (ustąp pierwszeństwa) brak było tabliczki T-1 z napisem „Stop 
20 m” (wskazującej odległość znaku ostrzegawczego od miejsca 
niebezpiecznego). Pod znakiem tym, umieszczona została tylko tabliczka  
z napisem „20 m”. 

d) Dębówko – Szczycionek (droga nr 196003N): na km 0+027, pod znakiem 
pionowym A-7 (ustąp pierwszeństwa) brak było tabliczki T-1 (wskazującej 
odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) z napisem 
„Stop 20 m”. Pod znakiem tym, umieszczona została tabliczka z napisem  
„20 m”. 

W złożonych wyjaśnieniach na okoliczność ww. nieprawidłowości, Wójt wyjaśnił, 
że: 

• Znak A-18a został ustawiony przez pracowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku (dalej: „ZGKiM”) w sposób mało 
precyzyjny, jednakże w trakcie przedmiotowej kontroli NIK zlecono 
prawidłowe jego ustawienie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• Znak A-17 został ustawiony w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci 
poruszających się w okolicach placu zabaw i świetlicy usytuowanych wzdłuż 
drogi gminnej. Dodał, że zmiana stałej organizacji ruchu uwzględniająca ten 
znak, zostanie zlecona do opracowania w ciągu 30 dni.   

• Brak tabliczki T-2 i T-3 został spowodowany kradzieżą. Dodał jednak, że 
tabliczki te zostaną zamówione i zamontowane w ciągu 30 dni. 

• Znak D-42 został w przedmiotowym miejscu zamontowany po raz kolejny  
w miesiącu kwietniu 2017 r. Jego brak w trakcie oględzin NIK spowodowany 
jest kolejną kradzieżą znaku. Dodał  jednak, że brakujący znak został 
zamontowany 15 maja 2017 r. 

• Napisy „Stop” i „20 m” umieszczone były na dwóch tabliczkach T-1, brak zaś 
tabliczki „Stop” w obydwu przypadkach spowodowane było kradzieżą. Dodał, 
że w ciągu 30 dni zostanie zamówiona i zamontowana tabliczka T-1  
(z napisem „Stop 20 m”) w miejsce wcześniejszych dwóch tabliczek T-1. 

Wójt wskazał również, że nie wszystkie braki w oznakowaniu zostają stwierdzone  
w trakcie comiesięcznych objazdów dróg z powodu przeoczenia osoby 
dokonującej jednoosobowo przejazdu. Przyczyną braków w oznakowaniu są 
częste kradzieże i zapewne część brakujących elementów w chwili dokonania 
objazdu jeszcze funkcjonowała. 

(dowód: akta kontroli str. 395-468, 535-539) 

2. Podczas przeprowadzonych oględzin czterech odcinków dróg gminnych 
stwierdzono również, że na odcinku: 

a) Wawrochy – dr. gm. (Wawrochy – Niedźwiedzie): ok. km 0+180 znak A-17 
(dzieci) ustawiony został na wysokości 1,95 m od poziomu chodnika, mimo 
że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
wysokość ta powinna wynosić przynajmniej 2 m. 

b) Romany – Lemany: 

− znak D-43 (koniec obszaru zabudowanego) w km 0+200 w części 
zasłonięty był roślinnością, 

− znak B-33 (ograniczenie prędkości) w km 0+140 umieszczony pod 
znakiem A-11a (próg zwalniający) i tabliczką T-1 (wskazująca odległość 
znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) na jednym słupku, 
znajdował się na wysokości 0,9 m od poziomu chodnika, mimo że zgodnie 
z ww. załącznikiem nr 1, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 1,5 m, 

− znak A-3 (niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo) w km 0+185 
oddalony był od znaku A-11a (próg zwalniający) z tabliczką T-1 
(wskazującą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca 
niebezpiecznego) i B-33 (ograniczenie prędkości) o 5 m, mimo że zgodnie 
z ww. załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 10 m, 

− odległość znaku B-20 (stop) w km 0+058 od krawędzi jezdni wynosiła  
0,25 m, a zgodnie z ww. załącznikiem nr 1 powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. 

Wójt wyjaśnił, że: 

− znak A-17 został zamontowany doraźnie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
dzieci na tym odcinku, w związku ze zwiększonym ruchem na przedmiotowej 
drodze w dniu 7 maja 2017 r., w trakcie przebiegu „28 maratonu Juranda”.  
W dniu 23 maja 2017 r. znak został ustawiony na właściwej wysokości. 

− częściowe zasłonięcie znaku D-42 spowodowane było wiosennym wzrostem 
zakrzaczenia. W bieżącym roku ZGKiM nie zdążył dokonać wszystkich prac 
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dotyczących przycięcia gałęzi zasłaniających oznakowanie. W dniu 1 maja 
2017 r. zakrzaczenie to zostało usunięte. 

− znak B-33 i A-11a wraz z tabliczką T-1 zostały zamontowane na 
uszkodzonym słupku drogowym (w marcu 2017 r.) przeznaczonym do 
wymiany po zakupie nowego. W dniu 23 maja 2017 r. znaki zostały 
zamontowane na prawidłowej wysokości. 

− znak A-3 został umieszczony w odległości mniejszej niż wymagane 10 m od 
znaku A-11a w wyniku montażu oznakowania progu zwalniającego po 
zmianie stałej organizacji ruchu. Ustawienie znaków wymusiły warunki 
lokalizacji montowanego progu zwalniającego. W dniu 24 maja 2017 r. znaki 
zostały ustawione zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury. 

− zbliżenie znaku B-20 do pasa jezdni spowodowane było wąskim pasem 
drogowym. W dniu 24 maja 2017 r. znaki zostały przestawione zgodnie z ww. 
załącznikiem. 

(dowód: akta kontroli str. 395-468, 535-539) 

3.6. Z informacji uzyskanej w toku kontroli od Komendanta Powiatowego Policji  
w Szczytnie19 wynikało, że w latach 2014-2017 (do końca marca), na drogach 
gminnych będących w zarządzie Wójta, wystąpiło łącznie 19 zdarzeń drogowych,  
z czego wszystkie nastąpiły w miejscu, w którym na jezdni nie było znaków 
poziomych lub były one nieczytelne, a dodatkowo spośród nich, dwa miały również 
miejsce na drodze, której nawierzchnia w miejscu zdarzenia lub bezpośrednio przed 
nim była oblodzona lub zaśnieżona, jedno - przyczyną był trudny do przewidzenia 
przez kierującego stan nawierzchni drogi.  

Wójt wskazał, że Gmina podejmuje szereg działań mających na celu zniwelowanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do których można zaliczyć np. 
budowę dróg, chodników, montowanie progów zwalniających oraz wprowadzanie  
w stałej organizacji ruchu ograniczeń prędkości na odcinkach niebezpiecznych. 
Gmina posiada również opracowane standardy zimowego utrzymania dróg. Dodał, 
że stwierdzone zagrożenia w trakcie okresowych kontroli i objazdów, są podstawą 
do opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowy dróg i zmian stałej 
organizacji ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 199-204, 535-539) 

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. Podejmowanie prac przygotowawczych na terenie budowy po otrzymaniu 
zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych bądź po upływie wymaganego terminu od zgłoszenia zamiaru 
wykonania takich robót. 

2. Doprowadzenie do zgodności oznakowania pionowego z zatwierdzonymi 
projektami stałych organizacjami ruchu na drogach gminnych. 

                                                      
19 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
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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      czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Edyta Piskorz-Zabujść 

starszy inspektor kontroli państwowej  

 

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

 

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

podpis podpis 
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