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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec (dalej: „Starostwo”)  

 

Tomasz Gabrysiak, Starosta Bolesławiecki, od dnia 20 listopada 2018 r.                        
(dalej: „Starosta”). Poprzednio Starostą Bolesławieckim był Karol Stasik1. 

 

1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Ocena wpływu realizowanych działań na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Lata 2018-20202 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3                    
(dalej: „ustawa o NIK”). 

 

Najwyższa Izba Kontroli   

Delegatura we Wrocławiu 

 

1) Grzegorz Niemczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/157/2020 z dnia 22 października 2020 r. 

2) Marian Karbarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/157/2020 z dnia 22 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 1- 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Uchwała nr I/4/18 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru T. Gabrysiaka; 
uchwała nr XXVI/160/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyboru                             
K. Stasika. 
2 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 7 grudnia 2020 r. Kontrolą mogą być również objęte 
dokumenty wytworzone wcześniej bądź później, niezbędne dla realizacji celu kontroli. 
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Starostwo nie było odpowiednio przygotowane do wykonywania przez Starostę 
funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych, o czym 
świadczą nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy dokumentów statutowych, a także 
powierzenie realizacji tych zadań w sposób niegwarantujący w pełni rzetelnego ich 
realizowania.  

Wprawdzie finansowane były zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, niemniej potrzeby w zakresie finansowania zadań organu 
zarządzającego ruchem nie były określane jako osobna pozycja w wydatkach 
budżetowych Powiatu.  

Starostwo realizowało działania mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, niemniej nie były one w pełni wystarczające, szczególnie w aspekcie 
prowadzenia nadzoru i analizy istniejącej organizacji ruchu. 

Ponadto NIK zidentyfikowała stan problematyczny odnoszący się do zagadnień 
sprzed okresu kontrolowanego, rzutujący jednak na działalność Starostwa                           
w kontrolowanym okresie. Polega on na przypisaniu w Regulaminie organizacyjnym 
Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu (dalej: „ZDP”)5 realizacji zadań 
„zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych”, gdy zarząd nad drogami 
w rozumieniu art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (dalej: „PoRD”)6 należy do wyłącznej kompetencji Starosty. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 
1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych       
w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
1.1. W Powiecie Bolesławieckim (dalej: „Powiat”) nie funkcjonowała Powiatowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego8, natomiast od marca 2017 r. działała, 
powołana przez Starostę, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku9, w ramach której  
realizowane były, między innymi, zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, w aspekcie oceny zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
terenie Powiatu10. Starosta jednakże nie dysponował wiedzą na temat powoływania 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5 Jednostka organizacyjna powiatu utworzona przez Radę Powiatu, w celu wykonywania obowiązków zarządcy 
dróg powiatowych. 
6 Dz.U. z 2020 r. poz. 110, ze zm. 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 W Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: „NPBRD”) w części dotyczącej 
usprawnienia struktur organizacyjnych brd i koordynacji (rozdział 9) podkreślono fakt powoływania powiatowych 
rad brd, które powinny wypełniać analogiczne do wojewódzkich rad funkcje zarządcze, w szczególności 
w zakresie koordynacji: poziomej – pomiędzy komendami powiatowymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
jednostkami oświatowymi, zarządcami dróg powiatowych i gminnych, lokalnymi organizacjami pozarządowymi 
i społecznościami, pionowej – z Wojewódzką Radą brd oraz gminnymi i miejskimi liderami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Natomiast gminne i miejskie centra brd powinny, jako lokalny lider (znający zagrożenia i potrzeby 
mieszkańców), pełnić funkcje platformy współpracy miejscowych społeczności z instytucjami zarządzającymi 
systemem brd na danym obszarze, a także propagować wiedzę o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. 
9 Komisja została powołana Zarządzeniem Starosty nr 75.V/17 z dnia 17 marca 2017 r.   
10 Posiedzenia Komisji odbywają się trzy razy w roku. W skład Komisji wchodzi: Starosta – Przewodniczący, 
członkowie: dwóch radnych delegowane przez Radę Powiatu Bolesławieckiego, trzy osoby delegowane przez 
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w gminach na terenie powiatu, gminnych i miejskich centr bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jako platformy współpracy miejscowych społeczności z instytucjami 
zarządzającymi systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: „brd”) na 
obszarze powiatu11.   

 (akta kontroli str. 8-9, 98-117) 

1.2. Starosta, jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych 
zgodnie z art. 10 ust. 5 PoRD, zadania określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem12 (dalej: „Rozporządzenie”) przypisał do zakresu realizowanego przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa (dalej: „Wydział Komunikacji”). Do 
zadań ww. Wydziału zgodnie z § 34 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
(dalej: „Regulamin”), należało w zakresie zarządzania ruchem na drogach: 
a) zatwierdzanie  zmian organizacji ruchu,  
b) wydawanie decyzji dotyczących imprez masowych,  
c) opiniowanie zmian dotyczących zmiany organizacji ruchu. 
Pozostałe działania i zadania, w zakresie zarządzania ruchem, określone 
w Rozporządzeniu nie zostały ujęte w Regulaminie.  

(akta kontroli str. 36-78) 

Jak wyjaśnił Starosta ”brak wyszczególnienia w Regulaminie zapisów dotyczących 
realizacji zadań, jako organu zarządzającego ruchem, był spowodowany tym, że ich 
realizacja wynika z przepisów ogólnych zawartych w Rozporządzeniu”. 
Ponadto, jak podał Starosta, (…) zadania Starosty, jako organu zarządzającego 
ruchem na drogach powiatowych, określone Rozporządzeniem, realizowane są 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu oraz Wydział Komunikacji. 
W szczególności, w odniesieniu do wskazanych zapisów rozporządzenia, 
podejmowania czynności organizacyjno-technicznych, przez Wydział Transportu to: 
rozpatrywanie projektów organizacji ruchu, zatwierdzanie organizacji ruchu, 
przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji, nadzór nad zgodnością 
istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, nadzór i analiza 
istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, 
nadzór nad zarządzaniem ruchem, wprowadzanie tymczasowych zakazów lub 
ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozpatrywanie projektów organizacji 
ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu, zatwierdzanie 
organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu, 
przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji, przechowywanie 
projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji, prowadzenie kontroli 
prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 

                                                                                                                                       
Starostę, dwie osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu. W pracach Komisji 
bierze również udział Prokurator delegowany przez Prokuratora Okręgowego. W ramach Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Referat Zarządzania Kryzysowego opracowuje drogowe mapy zagrożeń powiatu 
bolesławieckiego, które prezentowane są na czerwcowych posiedzeniach. W ramach analizy zagrożeń map 
dokonuje się oceny zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bolesławieckiego. Mapy 
zagrożeń drogowych wykonywane są na podstawie danych otrzymywanych od Komendy Powiatowej Policji                     
w Bolesławcu. Starosta w styczniu każdego roku zwraca się pisemnie do Komendanta Powiatowego Policji                    
o udostępnienie takich danych. Dane obejmują ilość wypadków, kolizji, osób rannych i zabitych na drogach 
powiatu. Ponadto w ramach Komisji przedstawiciele policji na każdym posiedzeniu składają sprawozdania 
z planowanych oraz podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
11 Na terenie powiatu funkcjonuje od 2013 r. miasteczko ruchu drogowego, utworzone przez Gminę Miejską 
Bolesławiec, w którym corocznie odbywają się Powiatowe Turnieje  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we 
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu. Miasteczko służy wszystkim mieszkańcom powiatu, 
którzy mogą korzystać z niego nieodpłatnie. 
12 Dz.U. z 2017 r. poz. 784. 
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zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, współpraca w zakresie organizacji 
ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, 
podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami 
infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami. Natomiast do zadań 
przekazanych do realizacji przez ZDP należy: sporządzanie projektów organizacji 
ruchu; przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia; obsługa 
systemów sterowania ruchem, sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, 
znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów; opracowanie lub zlecanie 
do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające                  
z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu; opiniowanie 
geometrii drogi w projektach budowlanych. 

(akta kontroli str. 98-117) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w powyższych wyjaśnieniach. 
Zgodnie ze standardem nr 3 określonym w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra 
Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych, struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana 
do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres 
podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny. 

Działania w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych, realizował także 
ZDP. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ZDP, powierzone tej jednostce do 
realizacji zadanie dotyczyło zarządzania ruchem na drogach powiatowych                             
i gminnych na terenie powiatu oraz realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu13. 

(akta kontroli str. 79-80, 85-94) 

NIK wskazuje na stan problematyczny jakim jest przypisanie w Regulaminie 
organizacyjnym ZDP realizacji zadań „zarządzania ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych”. Zarząd nad drogami w rozumieniu art. 10 ust. 5 PoRD należy do 
wyłącznej kompetencji Starosty Bolesławieckiego, której nie może on scedować na 
podległą mu jednostkę organizacyjną.  
 
1.3. Zadania z obszaru zarządzania ruchem na drogach, realizowane przez Wydział 
Komunikacji, zostały przypisane, w zakresie obowiązków, Naczelnik tego Wydziału,  
nie uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zarządzania ruchem.  
Ponadto z zakresu czynności Naczelnik Wydziału wynika, że: 
- „wykonuje czynności  związane z nadzorem nad organizacją ruchu na drogach 
publicznych”, gdy zadanie to wykonuje, zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy Prawo                       
o ruchu drogowym, leży w kompetencji wojewody, jako organu sprawującego nadzór 
nad zarządzaniem ruchem;    
 - „prowadzi rejestr wydanych zatwierdzeń zmian organizacji ruchu”. 

  (akta kontroli str. 98 -117, 118-124,126 -133,134) 

Jak wynika z wyjaśnień Starosty, (..) „nie upoważnił i nie udzielił pełnomocnictwa 
pracownikom Wydziału Komunikacji lub innej jednostki organizacyjnej Starostwa, do 
wykonywania czynności z zakresu realizacji zadań Starosty jako organu 
zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych”.  

(akta kontroli str. 95-97, 98 -117) 

                                                      
13 Do zadań Kierownika ZDP należało (...) podejmowanie decyzji w sprawie zarządzania ruchem na drogach,                          
w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę, do zadań Zastępcy Kierownika ZDP – Gł. Specjalisty ds. 
Dróg należało (…) prowadzenie spraw inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego, sporządzanie projektów 
organizacji ruchu oraz planów oznakowania dróg. 
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1.4. Starostwo nie posiadało zatwierdzonych stałych organizacji ruchu dla 
wszystkich dróg (na całej długości), dla których Starosta jest organem 
zarządzającym ruchem. Drogi powiatowe posiadające zatwierdzoną stałą 
organizację ruchu o długości 68,8 km, stanowiły 22,4 % ogółu tych dróg, o długości 
306,6 km. Natomiast drogi gminne na terenie powiatu, o łącznej długości 294,7 km, 
posiadały zatwierdzone stałe organizacje ruchu dla 112,1 km, co stanowiło 37,9% 
ich ogólnej długości14. Łączna długość dróg na terenie powiatu, objętych 
zarządzaniem ruchem przez Starostę, dla których zatwierdzono stałe projekty 
organizacji ruchu wynosiła 180,9 km, co stanowiło 30,1 % ich ogólnej długości 
wynoszącej 601,3 km.   

  (akta kontroli str. 222-227, 392-395) 

Powiat zawarł, w dniu 26 sierpnia 2020 r., umowę z firmą zewnętrzną z Warszawy, 
której przedmiotem „jest usługa wykonania projektów stałej organizacji ruchu dla 
198,96 km dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu”. Termin 
realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2020 r. Drogi powiatowe objęte ww. 
umową o łącznej długości 198,96 km, stanowiły 22,4 % ogółu tych dróg (o łącznej 
długości 306,6 km).   

(akta kontroli str. 140-146, 222-227) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, do Starostwa, w celu zatwierdzenia, wpłynęło  
łącznie 456 projektów organizacji ruchu, z których 95 dotyczyło stałej, a 361 
tymczasowej organizacji ruchu, odpowiednio: w 2018 r. – 151 projekty (24 dotyczyło 
stałej, a 127 tymczasowej organizacji ruchu),  w 2019 r. – 203 projekty (57 dotyczyło 
stałej, a 146 tymczasowej organizacji ruchu, w I półroczu 2020 r. – 102 projekty                 
(14 dotyczyło stałej, a 88 tymczasowej organizacji ruchu). 

 (akta kontroli str. 139) 

Zadania w zakresie oceny wpływających do Starosty projektów organizacji ruchu, 
prowadzenia okresowych kontroli dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu, 
zarówno wykonania zadań technicznych, jak i kontroli prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych na podstawie § 12 ust. 3 i 5 
Rozporządzenia były realizowane przez jedna osobę, tj. Naczelnik Wydziału, gdy 
łączna długość dróg na terenie powiatu, objętych zarządzaniem ruchem, wynosiła 
601,3 km (306,6 km drogi powiatowe i 294,7 km drogi gminne).   

NIK zwraca uwagę na niewystarczającą liczbę zatrudnionych, w Wydziale 
Komunikacji osób, w odniesieniu do ilości wpływających do oceny projektów 
organizacji ruchu oraz łącznej długości dróg podlegających okresowym kontrolom, 
zarówno wykonania zadań technicznych, jak i kontroli prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych na podstawie § 12 ust. 3 i 5 
Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem. Realizacja powyższych zadań 
przez Wydział Komunikacji odbywała się przy niepełnej (jeden wakat) obsadzie 
etatowej tej komórki organizacyjnej Starostwa. 

(akta kontroli str. 118-124,125,139) 

1.6. Projekty organizacji ruchu wpływające do Starosty w celu zatwierdzenia 
spełniały wymagania związane z dokumentacją, która zawierała obowiązkowe 

                                                      
14 W poszczególnych gminach powiatu odpowiednio: miasto Bolesławiec - 64,4 km (t.j.100 %), Osiecznica - 30,4 
km  (tj. 87,7 %), Gromadka - 15,3 km  (tj. 48,8 %), Warta Bolesławiecka - 1,8 km  (tj. 12,1 %). Gminy: wiejska 
Bolesławiec (dla dróg o długości 73,6 km) i Nowogrodziec (dla dróg o długości 75,6 km) nie posiadały 
zatwierdzonych stałych organizacji ruchu dla 100 % dróg podlegających temu wymogowi.   
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elementy wskazane w przepisach Rozporządzenia i były rozpatrywane zgodnie 
z przepisami tego Rozporządzenia, co zbadano na wybranej próbie                                     
20 zatwierdzonych projektów organizacji ruchu15.  

(akta kontroli str. 228-231) 

Prowadzona w Starostwie ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu 
spełniała wymogi jej prowadzenia określone w § 9 Rozporządzenia i była 
prowadzona na bieżąco16. Rejestr pozwalał m.in. określić, kiedy wprowadzono nową 
organizację dróg, zmieniono istniejącą oraz kiedy zostanie przywrócona poprzednia 
organizacja ruchu17.  

(akta kontroli str. 147-173,174-209,210-221, 228-231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Pracownik Starostwa, odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zarządzania 
ruchem na drogach, nie uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 
zarządzania ruchem drogowym ani inżynierii ruchu drogowego. Taki stan rzeczy 
należy uznać za nierzetelny ze względu na wagę rozpatrywanych zagadnień i ich 
wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

(akta kontroli str. 126-133, 134) 

Naczelnik Wydziału Transportu wyjaśniła, że „obecne czasy nie sprzyjają 
uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach jak również nie otrzymałam odpowiedniej 
oferty szkoleniowej z przedmiotowego zakresu.”. 

(akta kontroli str. 397-398) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Starostwo nie było w pełni przygotowane do 
wykonywania przez Starostę funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach 
powiatowych i gminnych, o czym świadczą nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy 
dokumentów statutowych, a także powierzenie realizacji tych zadań w Starostwie 
jednej osobie, która w dodatku nie uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach                      
z zakresu zarządzania ruchem drogowym oraz inżynierii ruchu drogowego. 

2. Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
2.1. W okresie objętym kontrolą, Powiat nie określał swoich potrzeb w zakresie 
finansowania zadań organu zarządzającego ruchem, jako osobnej pozycji 
w wydatkach budżetowych18.    
W latach 2018-2020 w budżecie Powiatu były określone wyłącznie zadania 
z zakresu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych, tj. zadania 
inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych19.  Powyższe zadania polegały 
na remontach, przebudowach oraz modernizacji dróg powiatowych na terenie 
powiatu przy współpracy (współfinansowaniu) z gminami Powiatu oraz przy 

                                                      
15 W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia 20 zatwierdzonych przez Starostę projektów (stałej i czasowej) 

organizacji ruchu dla dróg powiatu, wybranych według kryterium: z 2020 r. – sześć pierwszych z lat 2018-2019 - 
po siedem pierwszych (według daty zatwierdzenia). 
16 Zgodnie z § 9 Rozporządzenia organ zarządzający ruchem prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych 
organizacji ruchu, do której wpisuje się m.in. numer kolejny projektu. 
17 Dokonano zbadania prawidłowości zapisów w ewidencji/rejestrze przez porównanie z dokumentacją źródłową 
dla przyjętej do badania próby projektów zatwierdzonych. 
18 Wydział Komunikacji nie posiadał własnego planu finansowego. 
19 W następującej klasyfikacji budżetowej 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe, paragrafach 4270 – Zakup usług remontowych oraz 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych, jak również w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 – Dotacja celowa na 
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, które realizowane były przez Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych (WIZ) Starostwa. 
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współfinansowaniu powyższych zadań z funduszy celowych (budżet państwa), jak 
i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym oraz 
bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 
każdy rok budżetowy:  
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa, występował każdorazowo 
do Zarządu Powiatu o otworzenie bądź zmianę zakresu rzeczowego lub 
finansowego, zadań inwestycyjnych drogowych bądź zadań remontowych w celu 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych, w wyniku podjętych 
uchwał przez Radę Powiatu zabezpieczano finansowanie wnioskowanych zadań, 
- ZDP realizował zadania w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach 
swojego bieżącego planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy i zwracał 
się każdorazowo do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie planu 
finansowego. W kolejnych latach, w budżecie Powiatu, zapewniano finansowanie 
zgłaszanych potrzeb20.  

 (akta kontroli str. 95-97, 98-117) 

2.2. W latach 2018-2020 (I półrocze) na realizację zadań dotyczących zarządzania 
ruchem drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego poniesiono wydatki 
(w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, odpowiednio: w 2018 r. – 21 521 750 
zł, w tym na  zadania  inwestycyjne drogowe – 20 290 241 zł., w 2019 r. – 9 192 853 
zł., w tym na  zadania  inwestycyjne drogowe – 7 681 261 zł., a w 2020 (I półrocze) 
2 180 494 zł, w tym na  zadanie  inwestycyjne drogowe – 189 906 zł. 

  (akta kontroli str. 306-315,316-329, 330-342) 

Przypis kosztów z tytułu realizacji zadań i projektów dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, dokonywany był w Starostwie, na bieżąco na podstawie 
otrzymanych faktur za wykonane prace budowlane (remontowe) prowadzone na 
drogach powiatowych21. Zarówno koszty, jak i wydatki czy rozrachunki w zakresie 
realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, ewidencjonowane 
były na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej – zapisy księgowe 
dokonywane są według określonych kryteriów zaszeregowania kosztów oraz 
wydatków. Wydatki w ramach zadań własnych Starostwa w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane były z podstawowego rachunku 
bankowego wydatków Starostwa, natomiast zadania realizowane z wykorzystaniem 
zewnętrznego finansowania – z rachunku bankowego otwartego na potrzeby 
danego zadania lub projektu22. 

 (akta kontroli str. 95-97, 98-117, 306-315,316-329, 330-342) 

                                                      
20 wniosek nr GK 0310/20/2018 z dnia 02.08.2018 r. – zwiększenie o kwotę 220.000 zł planu finansowego na rok 
2018 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ujęto w uchwale Nr 552/18 Zarządu Powiatu; 
wniosek nr GK 0310/2/2019 z dnia 01.02.2019 r. – zwiększenie o kwotę 80.580 zł planu finansowego na rok 
2019 z przeznaczeniem na energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej, ujęto w uchwale Nr 52/2019 Zarządu 
Powiatu; wniosek nr GK 0310/21/2019 z dnia 10.09.2019 r. – zwiększenie o kwotę 362.729 zł planu finansowego 
na rok 2019 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych go ZDP o kwotę 200.000 zł ujęto w 
Uchwale Nr XV/88/2019 Rady Powiatu (Zarząd Powiatu (przy współudziale Kierownika ZDP) uznał, iż kwota 
200.000 zł będzie wystarczająca w celu realizacji zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w II półroczu 
2019 r.); wniosek nr GK 0310/8/2020 z dnia 20.02.2020 r. – zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu finansowego 
na rok 2020 z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Służby Drogowej ujęto w Uchwale 
Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego. 
21według: przyjętych zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej (z podziałem na wydatki majątkowe i wydatki 
bieżące),ściśle określonych numerów zadań po stronie planu finansowego, jak i planu kont w jednostce (konta 
księgowe funkcjonują na zasadach ogólnych ustalonych w zasadach rachunkowości, gdzie numer zadania 
oznacza subkonto kosztów dotyczących danego zadania inwestycyjnego lub remontowego), sześciocyfrowego 
kodu jednostki (komórki organizacyjnej Starostwa) odpowiedzialnej za realizację danego zadania. 
22 Starostwo nie ponosi kosztów dotyczących realizacji zadań i projektów z zakresu zarządzania ruchem 
drogowym.  
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2.3. Analiza potrzeb Powiatu w zakresie wysokości środków finansowych 
niezbędnych do skutecznej realizacji zadań dotyczących zarządzania ruchem 
drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonywana była corocznie, 
przez Zarząd Powiatu, przy planowaniu budżetu Powiatu na każdy kolejny rok oraz 
dokonywania ewentualnych zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu. Jak 
wynika z wyjaśnień Starosty, (…) „Na etapie projektowania prowadzone są również 
rozmowy z przedstawicielami gmin z terenu Powiatu Bolesławieckiego w zakresie 
potrzeb remontowych infrastruktury drogowej na terenie Powiatu. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż od wielu lat inwestycje i remonty drogowe realizowane są przez 
Powiat Bolesławiecki przy współpracy koncepcyjnej oraz partycypacji finansowej 
gmin z terenu Powiatu, na podstawie zawartych porozumień. W ciągu roku 
dokonywana jest również na bieżąco analiza potrzeb w przedmiotowym zakresie. 
Należy zaznaczyć, że w pierwszej kolejności przebudowie podlegają drogi 
wymagające najpilniejszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

  (akta kontroli str. 95-97, 98-117, 343-351,352-361,362,370) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób finansowania zadań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyjątkiem braku określania potrzeb w zakresie 
finansowania zadań organu zarządzającego ruchem. 

3. Ocena wpływu realizowanych działań na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
3.1. W zakresie prowadzenia nadzoru i analizy istniejącej organizacji ruchu 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności realizowano działania 
kontrolne weryfikujące zgodność organizacji ruchu (stanu rzeczywistego) 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Jednakże za lata objęte kontrolą 
Starostwo nie dysponowało odrębną analizą dotyczącą istniejącej organizacji ruchu 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, za wyjątkiem tzw. map 
drogowych zagrożeń, opracowywanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa.  

 (akta kontroli str. 282-294) 

Jak wyjaśnił Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego „Starosta na początku 
każdego roku zwraca się pisemnie do Komendanta Powiatowego Policji 
w Bolesławcu o przesłanie niezbędnych danych do opracowania drogowych map 
zagrożeń. Otrzymane dane zawierają takie dane jak ilość kolizji, wypadków, osób 
poszkodowanych z podziałem na rannych i zabitych, datę zdarzenia, numer drogi, 
lokalizację. Referat Zarządzania Kryzysowego na podstawie otrzymanych danych 
opracowuje przedmiotowe mapy, które są corocznie prezentowane i analizowane na 
posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Bolesławieckiego. 
Dodatkowo Referat Zarządzania Kryzysowego opracowuje prezentacje w programie 
PowerPoint, które również są analizowane na posiedzeniach Komisji. Mapy 
tworzone są z wyszczególnieniem ilości kolizji, wypadków, rannych i zabitych. 
W pracach Komisji uczestniczą również przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz Komendy Powiatowej Policji, którzy przedkładają sprawozdania z podjętych 
i planowanych działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto, 
Referat Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w ramach opracowanej procedury przywracania bezpieczeństwa 
drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg po zaistniałym zdarzeniu 
drogowym”. 

(akta kontroli str. 273-275) 
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Do analiz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oprócz analiz, 
sporządzanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego, wykorzystywano także 
wnioski podmiotów i mieszkańców, składane w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych dotyczące, np. montażu progów spowalniających, znaków 
drogowych. Wnioski te były rozpatrywane przez Zarząd Powiatu. Starostwo 
korzystało z danych przekazywanych przez Komendę Powiatową Policji 
w Bolesławcu w zakresie wypadków drogowych. Komendant Powiatowy Policji nie 
zwracał się do Starostwa o wskazanie lokalizacji szczególnie niebezpiecznych sieci 
dróg. Analiza szczególnie niebezpiecznych miejsc dokonywana była podczas 
posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przy wskazywaniu miejsc 
niebezpiecznych, głównym kryterium była ilość zdarzeń przypisana do danej 
lokalizacji23, wskazywana przez Policję. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu 
corocznie przekazuje Staroście dane dotyczące ilość wypadków, kolizji, osób 
rannych i zabitych, które miały miejsce na drogach zarządzanych przez Starostę. 
Dane dotyczą ilości zdarzeń z podziałem na (kolizję, wypadki, rannych i zabitych). 
Na podstawie przekazywanych przez Policję danych tworzone były, przez Referat 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa, drogowe mapy zagrożeń. 
Natomiast ustalono, że Inspekcja Transportu Drogowego nie występowała do 
Starostwa o przekazywanie danych, ani też nie przekazywała takich danych 
z własnej inicjatywy. 
Jak podał Starosta, (…) zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego są 
realizowane także przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest 
odpowiedzialne, między innymi, za całodobowe usuwanie śliskości z dróg 
powiatowych. W okresie objęty kontrolą, Starosta nie korzystał z uprawnienia 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia.24 

(akta kontroli str. 95-97, 98 -117) 

3.2. Dla 20 (próba kontrolna), zatwierdzonych przez Starostę projektów (stałej 
i tymczasowej) organizacji ruchu dla dróg powiatu, dokonano badania w zakresie 
obowiązku dokonywania kontroli, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu, przez organ zarządzający ruchem, w zakresie wykonania zadań 
technicznych wynikających z realizacji projektu, zgodnie z § 12 ust. 3 
Rozporządzenia, stwierdzając, że takie kontrole dla stałej organizacji ruchu były 
przeprowadzane, z wyjątkiem dwóch przypadków, w których brak było 
zawiadomienia o wprowadzeniu projektu organizacji ruchu, przez wnioskodawcę, do 
czego obliguje w § 12 ust. 1 Rozporządzenia, co powodowało utratę ważności 
zatwierdzonej organizacji ruchu25. Z przedłożonej kontrolującemu dokumentacji nie 
wynikało by Starosta przekazywał, w tych przypadkach informację na podstawie  
§ 12 ust. 4 Rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 232-235) 
3.3. Starostwo, co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzało kontrole 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 
drogach podległych Staroście. Kontrole prowadzane były przez pracowników 
Wydziału Komunikacji. Z kontroli każdorazowo sporządzany był protokół. Wyniki 
kontroli przedstawiane były zarządcom dróg w celu wykorzystania wniosków 

                                                      
23 Np. zdarzenia drogowe w mieście Bolesławiec: w 2017 r. – 572 kolizje, 16 wypadków, 26 rannych, 3 zabitych / 
w 2018 r. – 517 kolizji, 27 wypadków, 26 rannych, 3 zabitych / w 2019 r. – 617 kolizji, 17 wypadków, 16 rannych, 
1 zabity. 
24 Starosta nie zlecał do opracowania projektów organizacji ruchu uwzgledniające wnioski wynikające 
z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 
25 Zgodnie z § 12 ust. 4 Rozporządzenia, jeżeli w określonym terminie brak jest zawiadomienia, organ 
zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.    
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z kontroli. Objazdy kontrolne dokonywane były po drogach powiatu26, przy udziale 
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i ZDP. W przypadku 
dwóch protokołów (z 30 grudnia 2019 r. i 8 czerwca 2020 r.) z kontroli 
przeprowadzonych na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia, nie wykazano żadnej 
nieprawidłowości, co przy tak rozległej sieci dróg powiatu, może rodzić wątpliwości 
co do rzetelności w ich przeprowadzenia. Ma to tym istotniejsze znaczenie, że 
kontrole te były przeprowadzane przez Naczelnik Wydziału (zakres kompetencji 
opisano w pkt. 1.3), a także jej zastępcę, która nie miała przypisanych do realizacji 
żadnych zadań z zakresu zarządzania ruchem (zajmowała stanowisko ds. 
transportu drogowego). 

(akta kontroli str. 98-117, 242-245, 246-258) 

Zadania w zakresie prowadzenia okresowych kontroli dróg powiatowych i gminnych 
na terenie powiatu, zarówno wykonania zadań technicznych, jak i kontroli 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych na 
podstawie § 12 ust. 3 i 5 Rozporządzenia były realizowane przez pracownika 
Wydziału Komunikacji (Naczelnik Wydziału), a łączna długość dróg na terenie 
powiatu, objętych zarządzaniem ruchem, wynosiła 601,3 km.   

NIK zwraca uwagę na niewystarczającą liczbę zatrudnionych, w Wydziale 
Komunikacji osób, w odniesieniu do długości dróg podlegających okresowym 
kontrolom, zarówno wykonania zadań technicznych, jak i kontroli prawidłowości 
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych na podstawie § 12 
ust. 3 i 5 Rozporządzenia. Realizacja powyższych zadań przez Wydział Komunikacji 
odbywała się przy niepełnej (jeden wakat) obsadzie etatowej tej komórki 
organizacyjnej Starostwa. 

(akta kontroli str. 118-124,125) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Zadanie w zakresie prowadzenia okresowych kontroli dróg powiatowych i gminnych 
na terenie powiatu, zarówno wykonania zadań technicznych, jak i kontroli 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych na 
podstawie § 12 ust. 3 i 5 Rozporządzenia były realizowane przez Wydział 
Komunikacji (Naczelnik Wydziału), podczas gdy łączna długość dróg na terenie 
powiatu, objętych zarządzaniem ruchem, wynosiła 601,3 km, co w ocenie NIK mogło 
wpływać na nie w pełni rzetelne realizowanie tych zadań. 

(akta kontroli str.118-124,125, 135-138, 392-395) 

Naczelnik Wydziału Transportu wyjaśniła, że: „Dokonuję wszelkiej staranności                      
w wykonywaniu zadań  w zakresie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Obowiązków z tym związanych jest bardzo dużo ale jak wspomniałam 
wcześniej  staram się aby wszystkie wymogi prawne były przeze mnie wykonane.”. 

(akta kontroli str. 397-398) 

                                                      
26 kontrolowano wszystkie drogi położone na terenie miasta Bolesławiec, gminy Bolesławiec, miasta i gminy 
Nowogrodziec, gminy Gromadka, Warta Bolesławiecka, Osiecznica. 
 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia że realizowane działania Starostwa, w zakresie 
nadzoru i analizy organizacji ruchu, nie były wystarczające by dostatecznie 
oddziaływać na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, odstępuje od formułowania uwag 
i  przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań organizacyjnych, w tym w zakresie zarządzania kadrami, 
celem zapewnienia rzetelnej realizacji zadań dotyczących zarządzania ruchem 
drogowym. 

2. Zapewnienie bieżącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem drogowym na drogach 
powiatowych i gminnych. 

 

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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Wrocław, dnia          grudnia 2020 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński Grzegorz Niemczyk 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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