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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Kielcach (dalej: Starostwo lub Urząd), ul. Wrzosowa 44,  
25-211 Kielce. 

 

Mirosław Gębski, Starosta Kielecki (dalej: Starosta) od 23 listopada 2018 r.  
W okresie objętym kontrolą Starostą był również Michał Godowski do 23 listopada 
2018 r. 

(akta kontroli str. 5-7) 

1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu 
dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 

2. Efektywność funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, 
w tym rozwój infrastruktury towarzyszącej. 

 

Lata 2016-2020 (I kwartał). Badaniami kontrolnymi zostały objęte również dowody 
sporządzone przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na przedmiot kontroli. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

1. Zdzisław Kałamaga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/44/2020 z 16 czerwca 2020 r. 

2. Łukasz Pieńkowski, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/45/2020  
z 16 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1- 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie zapewniono w pełni skutecznego 
nadzoru nad Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach (dalej: PZD), któremu 
powierzono do wykonania zadania mające na celu przestrzeganie wymogów 
zachowania trwałości projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo (dalej: trasa rowerowa) na terenie powiatu kieleckiego (dalej: Powiat), 
wynikające z umowy zawartej z województwem świętokrzyskim (beneficjentem), 
w celu wspólnej realizacji na terenie województwa, projektu pn. Trasy rowerowe 
w Polsce Wschodniej (dalej: Umowa partnerska). PZD w okresie objętym kontrolą 
nie udokumentował przeprowadzenia wymaganych przeglądów trasy rowerowej na 
odcinkach, na których nie prowadzono prac remontowych realizowanych w ramach 
zawartych umów projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej i w związku z tym 
nie przekazał beneficjentowi projektu raportów z wykonanych przeglądów. Ponadto 
dokumentacja przeprowadzonych postępowań dotyczących naprawy poboczy 
w miejscowości Suków-Modrzewie oraz remontu nawierzchni drewnianej mostu 
w miejscowości Smyków3, prowadzona była nierzetelnie, ponieważ nie 
dokumentowano sposobu wyboru wykonawców prac.  

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów, po których przebiega trasa 
rowerowa, prowadzona była zgodnie z art. 10 ust. 11 i art. 20 pkt 9 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych4 i zawierała dokumenty ewidencyjne 
wskazane w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom5 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
ewidencji). Przeprowadzano także kontrole okresowe dróg, o których mowa w art. 
62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6, po których 
przebiega trasa rowerowa. Oznakowanie pionowe zarządzanych odcinków trasy 
rowerowej było niekompletne i niezgodne z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu7. 
Starostwo, w kontrolowanym okresie, zapewniało corocznie środki finansowe na 
realizację przez PZD zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją trasy 
rowerowej oraz dokonywaniem jej bieżących napraw. 
Urząd podejmował działania mające na celu wytyczenie nowych szlaków 
rowerowych stanowiących uzupełnienie w stosunku do zarządzanego odcinka trasy 
rowerowej. Zadania z zakresu promocji trasy rowerowej w imieniu Starostwa 
prowadziła Regionalna Organizacja Turystyczna, dodatkowo Urząd promował trasę 
rowerową, poprzez wydanie mapy i przewodnika turystycznego po powiecie 
kieleckim, a także poprzez informacje zamieszczane na oficjalnym portalu 
internetowym Powiatu. 
 
 
 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dotyczy dwóch postępowań wybranych w ramach próby kontrolnej. 

4 Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. 

5 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. 

7 Dotyczy zarządzanych odcinków trasy rowerowej, które poddano oględzinom. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu 
zachowanie trwałości projektu dotyczącego 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na 
terenie województwa świętokrzyskiego 

Przebiegający przez obszar powiatu kieleckiego odcinek trasy rowerowej o długości 
71,6 km został poprowadzony drogami powiatowymi, których łączna długość wynosi 
1135,8 km. Trasa rowerowa została wyznaczona na 18 odcinkach dróg 
powiatowych od miejscowości Rakówka do miejscowości Straszów. Najdłuższy 
odcinek o długości 19,3 km biegnie po drodze nr 0349T od Rakowa do miejscowości 
Ujny a najkrótszy (160 m) – w miejscowości Grzymałków na drodze nr 0450T. 
Wszystkie ww. odcinki trasy rowerowej przebiegają w śladzie drogi  
i posiadają nawierzchnię bitumiczną. Jedynie na drodze nr 0450T, na niewielkich 
odcinkach występuje nawierzchnia tłuczniowa. 
Na całej trasie rowerowej znajduje się siedem mostów i jeden przepust ramowy  
1,5 m x 1,5 m. Nie zlokalizowano tuneli i nie zbudowano Miejsc Obsługi 
Rowerzystów. 

(akta kontroli str. 8) 

W ramach zawartej w dniu 24 października 2012 r. umowy w celu wspólnej 
realizacji, na terenie województwa świętokrzyskiego, projektu pn. Trasy rowerowe  
w Polsce Wschodniej, Powiat zobowiązał się zgodnie z § 5 tej umowy  
w szczególności do utrzymania trasy rowerowej w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych i art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19999, przez okres pięciu lat od 
zakończenia projektu, poprzez utrzymanie charakteru i użyteczności rezultatów 
projektu. W tym celu Powiat zobowiązał się do: 

 niezbywania nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu; 

 utrzymywania w stanie niepogorszonym trasy rowerowej (w szczególności 
nawierzchni) oraz Miejsc Obsługi Rowerzystów (w szczególności wiat, 
parkingów, stojaków itd.) zlokalizowanych na jej terytorium; 

 bieżących napraw trasy rowerowej, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – 
do naprawy całościowej po pięciu latach eksploatacji, w celu doprowadzenia 
jej do stanu z dnia zakończenia realizacji projektu; 

 dokonywania przeglądów trasy rowerowej dwa razy w roku – do dnia 
30 marca i do dnia 30 września każdego roku; 

 przekazywania beneficjentowi raportów z przeglądów, w terminie 14 dni od 
ich dokonania.  

 (akta kontroli str. 9-27) 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach nr 84/21/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. 
nieodpłatnie przekazano na rzecz PZD nakłady inwestycyjne poniesione na 
                                                      
8 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. 
9 Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizację trasy rowerowej oraz środki finansowe zabezpieczone w budżecie 
Powiatu na utrzymanie trwałości projektu. Ww. uchwała zobowiązywała PZD do 
realizacji zobowiązań leżących po stronie Powiatu wynikających z Umowy 
partnerskiej zawartej 24 października 2012 r. i zawierała kwoty nakładów 
inwestycyjnych poniesionych na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych 
w związku z realizacją trasy rowerowej oraz protokoły przekazania/przejęcia 
wykonanej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 28-44) 

W okresie objętym kontrolą PZD dokonywał okresowych przeglądów trasy 
rowerowej. W latach 2016-2019 dokonywano przeglądów dwukrotnie w ciągu roku, 
były one połączone z przeglądem gwarancyjnym wykonanej inwestycji i odbywały 
się przy udziale wykonawców realizujących poszczególne umowy10. W roku 2020 
(I kwartał) przeprowadzono jeden taki przegląd. W przypadku stwierdzenia 
wystąpienia wad i usterek wykonawca wzywany był do ich usunięcia we wskazanym 
terminie. Celem potwierdzenia wykonania wskazanych prac naprawczych, 
przeprowadzano w okresie objętym kontrolą dodatkowe przeglądy trasy rowerowej. 
W wyniku wykonywanych w okresie objętym kontrolą przeglądów trasy połączonych 
z przeglądem gwarancyjnym stwierdzano wady i usterki kontrolowanych obiektów 
takie jak: 

 ubytki w nawierzchni trasy rowerowej wykonanej z tłucznia i kruszywa, 

 bardzo duża ilość głębokich ubytków w nawierzchni bitumicznej trasy 
rowerowej, 

 uszkodzenia oznakowania trasy, 

 konieczność przycięcia zadrzewień celem odsłonięcia oznakowania trasy 
rowerowej, 

 zaniżenie w nawierzchni bitumicznej. 

Zakres tych przeglądów obejmował jedynie przedmiot zawartych umów  
z wykonawcami, tj. remont niektórych odcinków dróg powiatowych oraz wykonanie 
stałej organizacji ruchu w ciągu trasy rowerowej. Przedłożona w toku kontroli 
dokumentacja nie obejmowała natomiast odcinków dróg powiatowych, na których 
nie były prowadzone prace remontowe realizowane w ramach zawartych umów dot. 
Projektu. 

 (akta kontroli str. 749-892, 1244-1245) 

W okresie objętym kontrolą Urząd zabezpieczał środki na utrzymanie i eksploatację 
przez PZD zarządzanego odcinka trasy rowerowej zgodnie z zobowiązaniami 
zawartymi w § 5 ust. 1 Umowy partnerskiej. Łączna zaplanowana kwota w okresie 
objętym kontrolą wyniosła 360 309 zł, z czego kwota 73 386 zł została zaplanowana 
w każdym roku w latach 2016-2019, natomiast w roku 2020 zaplanowano kwotę 
66 765 zł. 

(akta kontroli str. 626-685) 

Wydatki poniesione przez PZD na utrzymanie i eksploatację zarządzanego odcinka 
trasy rowerowej w okresie objętym kontrolą wyniosły łącznie 47 494,98 zł, z czego 
kwota 16 945,13 zł została wydatkowana w 2016 r., kwota 16 846,08 zł  
w 2017 r., 13 703,77 zł w 2018 r.. W latach 2019-2020 (I kwartał) PZD nie ponosił 
kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją trasy rowerowej. Wydatkowane 
środki przeznaczone były na prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni 
bitumicznej, uzupełnieniem ubytków w nawierzchni tłuczniowej, renowacją rowów 
odwodnieniowych, czyszczeniem przepustów, naprawą poboczy oraz naprawą  

                                                      
10 Stosownie do propozycji przedstawionej w piśmie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
znak pisma ŚZDW.8010.05.01-2016.01/01.R-TR.MK z dnia 29.01.2016 r. 
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i malowaniem poręczy mostowych, a także remontem nawierzchni drewnianej mostu 
w miejscowości Smyków. 
Pozostałe usterki stwierdzane w trakcie prowadzonych okresowych przeglądów 
trasy rowerowej były usuwane w ramach tzw. napraw gwarancyjnych, w związku  
z powyższym Urząd nie ponosił kosztów tych napraw. 

(akta kontroli str. 9, 686-748) 

W PZD w okresie objętym kontrolą obowiązywały regulaminy zamówień 
publicznych: 

 Regulamin udzielania zamówień publicznych w PZD11, 

 Regulamin zamówień, których wartość netto nie przekracza równowartości 
30 000 Euro12. 

Wybrane do próby kontrolnej w ramach badania postępowań o udzielenie zamówień 
ze środków publicznych dwa zadania13 dotyczyły naprawy poboczy na drodze 
powiatowej 0365T w miejscowości Suków-Modrzewie oraz remontu nawierzchni 
drewnianej na moście w miejscowości Smyków w ciągu drogi powiatowej 0349T. 
Wydatkowane kwoty na wykonanie zadań wyniosły odpowiednio 15 990 zł oraz 
14 745,24 zł i nie przekroczyły wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro, w związku z czym nie było obowiązku stosowania przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych14. Zgodnie  
z zapisami § 1 ust. 1 obowiązującego Regulaminu zamówień, których wartość netto 
nie przekracza równowartości 30000 Euro, są one stosowane dla prowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówień ze środków publicznych, których wartość  
w przypadku wykonania robót budowlanych zawiera się w granicach od 20 000 zł do 
30 000 euro, w związku z powyższym w przedmiotowych zadaniach nie 
zastosowano zapisów ww. Regulaminu. Przedłożona w toku kontroli dokumentacja 
dotycząca obu przeprowadzonych postępowań nie zawierała informacji dotyczącej 
sposobu wyboru wykonawcy robót, która potwierdzałaby dokonanie wydatku,  
w szczególności w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów oraz zlecania zadań na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15 (dalej: uofp). 

(akta kontroli str. 933-962) 

Dodatkowo w okresie objętym kontrolą, PZD zrealizował dziesięć zadań 
dotyczących remontu i przebudowy dróg powiatowych położonych w przebiegu trasy 
rowerowej oraz przeprowadził przebudowę jednego ww. mostu położonego  
w miejscowości Smyków. 

(akta kontroli str. 10-13) 

Dla odcinków dróg powiatowych, po których przebiega trasa rowerowa PZD 
prowadził dokumentację ewidencyjną, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie ewidencji, tj. książkę drogi, dziennik objazdu dróg, mapę techniczno-
eksploatacyjną, książkę obiektów mostowych, kartę obiektu mostowego oraz wykaz 
obiektów mostowych i przepustów. 

                                                      
11 Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 
z dnia 12 stycznia 2016 r. 
12 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 
z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
13 Do szczegółowej analizy w ramach próby kontrolnej wybrano dwa zadania o największej wartości spośród 
dziewięciu zrealizowanych w okresie objętym kontrolą. 
14 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
15 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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Książki drogi zwierały m.in.: nr ewidencyjny i nazwę odcinka (miejscowości przez 
które przebiega), nazwisko osoby uprawnionej do dokonywania wpisów, wykaz 
opracowań projektowych i zestawienie danych technicznych odcinka drogi, wykaz 
kontroli stanu technicznej sprawności odcinka, wykaz protokołów kontroli 
okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi, wykaz 
protokołów odbioru robót (budowa, przebudowa, remont), wykaz protokołów 
katastrof odcinka drogi oraz szczegółowe dane techniczne drogi. 

(akta kontroli str. 1281) 

Drogi powiatowe, po których przebiega trasa rowerowa były poddawane kontrolom 
okresowym16, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

(akta kontroli str. 45-352, 992-1029) 

Przedłożone w toku kontroli ww. dokumenty były prowadzone w formie 
elektronicznej i/lub tradycyjnej, papierowej. Na podstawie analizy ww. dokumentów 
sporządzonych w latach 2016-2020 stwierdzono następujące wpisy: 
Droga nr 0349T – 7 grudnia 2017 – na ścieżce rowerowej duże ubytki, 4 lipca  
2018 r. – wyremontować ścieżkę rowerową, 8 kwietnia 2018 r. – zgłosić do poprawy 
nawierzchnię tłuczniową na Green Velo na odc. Smyków-Holendry, 6 lipca 2018 – 
ścieżka wyremontowana, wyprostować znaki „R” Green Velo, 3 luty 2020 – 
wymienić słupki do znaku typu „R” Green Velo przed skrzyżowaniem do msc. 
Jamno. 2020 r. – kontrola remontu cząstkowego kruszywem na ścieżce rowerowej, 
brak zaleceń. Sformułowano jedno zalecenie pokontrolne po kontroli rocznej  
w 2018 r. – zgłosić do poprawy nawierzchnię tłuczniową Green Velo na odc. 
Smyków-Holendry. W pozostałych latach nie formułowano zaleceń pokontrolnych.  

(akta kontroli str. 45-81) 

Droga nr 0356T – brak wpisów dot. ścieżki rowerowej w dzienniku objazdu. Nie 
sformułowano zaleceń pokontrolnych po kontrolach rocznych wykonanych  
w latach 2016-2020. 

(akta kontroli str. 82-103) 

Droga nr 0355T – brak wpisów dot. ścieżki rowerowej w dzienniku objazdu. Nie 
sformułowano zaleceń pokontrolnych po kontrolach rocznych wykonanych  
w latach 2016-2020. 

(akta kontroli str. 104-116) 

Droga nr 0368T – 2019 r., dziennik objazdu – odsłonić znak „R” Green Velo  
w miejscowości Marzysz I. Taki sam zapis w protokole kontroli rocznej za 2019 r.  
W pozostałych latach nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 117-125) 

Droga nr 0365T – 13 marca 2017 r., dziennik objazdu – w ramach gwarancji 
wykonać remont nawierzchni na odcinku gdzie przebiega Green Velo. Taki sam 
zapis w protokole kontroli rocznej z 17 sierpnia 2016 r. – do 15 września 2016 r. 
wykonać remont cząstkowy nawierzchni, data wykonania – 7 września 2016 r. 
W pozostałych latach nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 126-137) 

Droga nr 0372T – 8 lipca 2019 r. dziennik objazdu – odsłonić znaki „R” Green Velo 
przed skrzyżowaniem z drogą 0365T. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych po 
kontrolach rocznych wykonanych w latach 2016-2020. 

(akta kontroli str. 138-155) 

Drogi nr 0373T, 0286T, 0285T, 0284T, 0487T, 0490T, 0469T, 0470T, 0450T 0489T, 
– brak dziennika objazdu w wersji elektronicznej (puste, niewypełnione tabele). Nie 
                                                      
16 Dotyczy okresu objętego badaniem, tj. lat 2016-2020 (I kwartał). 
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sformułowano zaleceń pokontrolnych po kontrolach rocznych, protokoły okresowej 
kontroli rocznej i pięcioletniej prowadzono wyłącznie w wersji papierowej. 

(akta kontroli str.156-352, 992-1029) 

W wykazie dróg powiatowych otrzymanych od PZD znajdowało się 18 odcinków 
dróg, podczas gdy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały Zarządu Powiatu  
z 27 stycznia 2016 r. przekazano na rzecz PZD nakłady inwestycyjne poniesione na 
14 odcinków. W wyniku analizy stwierdzono, że dwie drogi (0349T i 0286T) zostały 
przez PZD podzielone na dwa odcinki, natomiast nakłady na drogi nr 0450T i 0489T 
nie zostały przekazane do PZD. 

Udzielając wyjaśnień Dyrektor PZD poinformował, że na drodze nr 0450T na 
odcinku 160 mb w m. Grzymałków nie były poniesione żadne nakłady związane  
z budową Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

W odniesieniu do drogi nr 0489T kontrolujący otrzymał – w trakcie kontroli – 
Uchwałę Zarządu Powiatu w Kielcach nr 127/171/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.  
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Zarządu Powiatu  
w Kielcach nr 84/21/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach nakładów 
inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej-województwo świętokrzyskie. W wierszu 7 wykazu w kolumnie: Numer 
drogi powiatowej było: 0469T, 0470T a jest: 0469T, 0489T, 0470T. Jak podano  
w uzasadnieniu, w zestawieniu „Drogi powiatowe przez które przebiega szlak 
rowerowy Green Velo” sporządzonym w styczniu 2016 r., które stanowiło materiał 
źródłowy do przygotowania wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do wyżej 
przywołanej uchwały, omyłkowo nie ujęto drogi powiatowej nr 0489T. Omyłka ta 
pozostaje bez wpływu na wartość poniesionych nakładów we wskazanym  
w załączniku nr 1. 

(akta kontroli str.8, 30, 361, 988-988b) 

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora PZD i Skarbnika Powiatu dowodami przyjęcia 
środka trwałego do użytkowania (OT) poniesione nakłady inwestycyjne 
wprowadzono w dniu 31 grudnia 2015 na stan środków trwałych. Nakłady oraz 
środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na utrzymanie trwałości 
projektu przekazano na rzecz PZD. 

(akta kontroli str. 625) 

Książki obiektów mostowych znajdujących się na trasie rowerowej przebiegającej 
przez Powiat zawierały: parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu, dane 
o dokumentacji projektowej, przeszkodach, nośności, przęsłach, podporach, 
schodach, pochylniach, łożyskach, urządzeniach dylatacyjnych, urządzeniach 
obcych oraz wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, 
wykaz protokołów katastrof, wykaz zmian parametrów technicznych, raporty 
z przeglądu rozszerzonego wraz ze zdjęciami. W wyniku analizy siedmiu ww. 
książek wszystkich mostów znajdujących się w przebiegu trasy rowerowej 
w miejscowościach Raków, Smyków, Mocha, Suków Babie, Marzysz, Suków-
Modrzewie, Borków stwierdzono, że zawierały one protokoły dokumentujące 
przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich w okresie objętym 
kontrolą. 

W latach 2016-2019 dokonywano również przeglądów jedynego przepustu na trasie 
rowerowej (droga powiatowa nr 0372T) w m. Suków Babie. Stwierdzone usterki były 
usuwane podczas remontów cząstkowych drogi. W 2015 r. przeprowadzono 
okresowy, pięcioletni przegląd przepustu stwierdzając jego dobry stan techniczny. 
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Stwierdzone usterki dotyczyły oczyszczania z zieleni pobocza i skarpy oraz spękań 
jezdni na dojazdach do przepustu. 

(akta kontroli str. 8, 362-624, 893-907, 1246-1264) 

Wszystkie przeglądy były dokonywane przez osoby posiadające przygotowanie 
zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i byli upoważnieni 
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 
budowli dróg – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

(akta kontroli str. 353-360) 

Odcinki dróg powiatowych, po których przebiega trasa rowerowa były przejezdne 
i utrzymane w należytym stanie technicznym i estetycznym. Wyjątek stanowiły dwa 
odcinki dróg17, na których w trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono liczne 
ubytki i spękania nawierzchni bitumicznej oraz ubytki w nawierzchni tłuczniowej 
poboczy. Oznakowanie trasy rowerowej było zgodne z zatwierdzoną stałą 
organizacją ruchu, a znaki umieszczone były w miejscach widocznych dla 
użytkowników trasy rowerowej. Wyjątek stanowiły stwierdzone przypadki 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, 
o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Stwierdzono również uszkodzenie oznakowania trasy (jednego znaku R-4e18) na 
odcinku Suków-Modrzewie – Młyny. 
Stwierdzone uszkodzenie oraz braki w oznakowaniu nie miały wpływu na orientację 
użytkowników co do przebiegu trasy rowerowej. 

 (akta kontroli str. 963-969) 

W odniesieniu do stwierdzonych ubytków nawierzchni dróg i poboczy Starosta 
wyjaśnił, że uszkodzenia na drogach powiatowych zostały udokumentowane  
w protokołach przeglądów gwarancyjnych. Zgodnie z nimi termin usunięcia usterek 
upływa w dniu 17 lipca 2020 r. 
W zakresie uszkodzenia znaku R-4e Starosta wyjaśnił, że uszkodzenie znaku 
powstało w wyniku zahaczenia go przez samochód ciężarowy lub podczas ostatnich 
anomalii pogodowych. 

(akta kontroli str. 977-978) 

W okresie objętym kontrolą, w Starostwie nie były prowadzone kontrole zewnętrzne 
w zakresie utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej.  

(akta kontroli str. 1238) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu w pełni skutecznego 
nadzoru nad podległym PZD, gdyż: 

1. PZD nierzetelnie wywiązywał się z powierzonych mu do realizacji przez 
Powiat obowiązków wynikających z Umowy partnerskiej, ponieważ w całym 
okresie objętym kontrolą nie udokumentowano przeprowadzenia corocznie 
wymaganych dwóch okresowych przeglądów trasy rowerowej na odcinkach, 
na których nie prowadzono prac remontowych realizowanych w ramach 
zawartych umów projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej,  

                                                      
17 Dotyczy fragmentu drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Młyny na odcinku ok. 100 metrów przed rzeką 
Czarna Nida oraz fragmentu drogi powiatowej nr 0356T od miejscowości Trzemosna do skrzyżowania z drogą 
powiatową 0357T. 

18 Znak R-4e to tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego. Umieszcza się ją na szlaku rowerowym przed 
połączeniem dróg lub szlaków rowerowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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tj. realizacji zobowiązania określonego w § 5 pkt 9 lit.d ww. umowy. Tym 
samym PZD nie mógł przekazać beneficjentowi raportów z tych przeglądów, 
w terminie 14 dni od ich dokonania, do czego zobowiązywał § 5 pkt 9 lit.e 
Umowy partnerskiej. 

Starosta wyjaśnił, że przeglądy tych dróg były wykonywane w ramach 
dokonywanych objazdów dróg jak i przeglądów rocznych. Podczas tych 
objazdów nie stwierdzano uszkodzeń infrastruktury drogowej jak i w trasie 
rowerowej, w związku z czym nie sporządzano raportów o których mowa  
w Umowie Partnerskiej. 

(akta kontroli str. 977-978) 

NIK nie kwestionuje przeprowadzenia wymienionych w wyjaśnieniach 
okresowych przeglądów, jednakże nieudokumentowanie tych czynności 
w postaci sporządzonych raportów spowodowało, że Urząd nie mógł 
wywiązać się z obowiązku ich przekazania beneficjentowi. 

2. Dokumentacja przeprowadzonych przez PZD w okresie objętym kontrolą 
dwóch postępowań19 dotyczących naprawy poboczy na drodze powiatowej 
0365T w miejscowości Suków-Modrzewie oraz remontu nawierzchni 
drewnianej na moście w miejscowości Smyków w ciągu drogi powiatowej 
0349T, prowadzona była nierzetelnie, gdyż w żaden sposób nie 
udokumentowano sposobu wyboru wykonawcy zamówienia. Tym samym 
nie było możliwe ustalenie, czy wydatek na wykonanie ww. przedmiotów 
postępowania został poniesiony zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 254 pkt 3 
i 4 uofp, z których wynika, że wydatki z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego powinny być dokonywane w sposób oszczędny  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, jak również, że zlecenie zadań powinno następować na 
zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

(akta kontroli str. 951-962, 973-974) 

Starosta wyjaśnił, że zlecone roboty polegające na bieżącej konserwacji 
trasy rowerowej zostały wykonane przez doświadczonych wykonawców po 
uprzedniej negocjacji słownej ceny, a ta zaproponowana przez 
wykonawców nie przekraczała średnich cen rynkowych obowiązujących na 
naszym terenie. 

(akta kontroli str. 977-978) 

NIK nie kwestionuje przytoczonego w wyjaśnieniach sposobu wyboru 
wykonawcy. Jednak przy uwzględnieniu, że w żaden sposób nie 
udokumentowano tego postępowania, nie było możliwe dokonanie oceny, 
czy analizowane w trakcie kontroli wydatki zostały poniesione w sposób 
zgodny z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 i art. 254 pkt 3 i 4 uofp. 

3. Oznakowanie pionowe trasy rowerowej (znaki R-4) było niekompletne  
i niezgodne z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu20. Stwierdzone 
rozbieżności dotyczyły: 

 braku dwóch znaków R-421 w miejscowości Dyminy na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej nr 0372T z ulicą Granica; 

                                                      
19 Na podstawie próby kontrolnej dwóch postępowań o największej wartości spośród dziewięciu 
przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą. 

20 Dotyczy fragmentu trasy rowerowej na odcinkach Dyminy-Marzysz oraz Borków-Ujny, będącego przedmiotem 
oględzin. 
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 braku jednego znaku R-4 w miejscowości Borków na skrzyżowaniu 
dróg powiatowych nr 0332T i nr 0355T za przejazdem rowerowym  
w kierunku miejscowości Trzemosna; 

 braku jednego znaku R-4 w miejscowości Trzemosna w kierunku 
miejscowości Ujny oraz dwóch znaków R-4 na skrzyżowaniu z drogą 
lokalną (km 0+773.54); 

 braku jednego znaku R-4c22 na drodze powiatowej nr 0356T pomiędzy 
miejscowościami Trzemosna i Ujny w kierunku miejscowości 
Trzemosna ; 

 umiejscowienia dwóch znaków R-4 oraz dwóch tablic R-4e  
w miejscowości Suków-Modrzewie na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
nr 0372T i nr 0365T, nie wykazanych w zatwierdzonej stałej organizacji 
ruchu; 

 pomiędzy miejscowościami Suków-Modrzewie – Młyny stwierdzono 
jedną tablicę R-4e nie wykazaną w zatwierdzonej stałej organizacji 
ruchu; 

 umiejscowienia jednego znaku R-4 w miejscowości Ujny na drodze 
powiatowej nr 0356T za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0349T  
w kierunku miejscowości Trzemosna, niewykazanego w zatwierdzonej 
stałej organizacji ruchu; 

 umiejscowienia jednego znaku R-4 w miejscowości Borków na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0356T z drogą gminną nr 319029T 
po lewej stronie drogi w kierunku miejscowości Trzemosna, 
niewykazanego w zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. 

 (akta kontroli str. 963-969) 

Starosta wyjaśnił, że brakujące i uszkodzone oznakowanie zostanie 
zamówione, a po otrzymaniu od wykonawcy, ustawione przez pracowników 
Obwodu Drogowego w Łagowie w terminie do dnia 31.07.2020 r. 

(akta kontroli str. 977-978) 

 
W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie zapewniono w pełni skutecznego 
nadzoru nad PZD, któremu powierzono realizacje zobowiązań wynikających z 
Umowy partnerskiej zawartej z województwem świętokrzyskim. PZD w okresie 
objętym kontrolą nie udokumentował przeprowadzenia wymaganych okresowych 
przeglądów trasy rowerowej na odcinkach, na których nie prowadzono prac 
remontowych realizowanych w ramach zawartych umów projektu Trasy rowerowe w 
Polsce Wschodniej i w związku z tym nie przekazał beneficjentowi projektu raportów  
z wykonanych przeglądów. Ponadto dokumentacja przeprowadzonych postępowań 
dotyczących naprawy poboczy w miejscowości Suków-Modrzewie oraz remontu 
nawierzchni drewnianej mostu w miejscowości Smyków, prowadzona była 
nierzetelnie, ponieważ nie dokumentowano sposobu wyboru wykonawców prac. 
Starostwo, w kontrolowanym okresie, zapewniało corocznie środki finansowe na 
realizację przez PZD zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją trasy 
rowerowej oraz dokonywaniem jej bieżących napraw. 

                                                                                                                                       
21 Znak R-4 to kwadratowy znak o wymiarach 20x20 cm pokazuje przebieg szlaku i potwierdza go także za 
skrzyżowaniem. W centralnym miejscu znaku umieszczony został symbol roweru, a bezpośrednio pod nim 
kolorowe logo szlaku. 

22 Znak R-4c jest to drogowskaz szlaku rowerowego. Umieszcza się go przed połączeniami dróg lub szlaków 
rowerowych, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do określonej miejscowości, miejsca 
na szlaku lub poza nim, ewentualnie do MOR. 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

11 

Zgodnie z art. 10 ust. 11 i art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych prowadzono 
ewidencję dróg, obiektów mostowych i przepustów, obejmującą dokumenty 
ewidencyjne wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji. 
Przeprowadzano także kontrole okresowe dróg, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy Prawo budowlane, po których przebiega trasa rowerowa. Oznakowanie 
pionowe zarządzanych odcinków trasy rowerowej było niekompletne oraz niezgodne 
z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu23. 

 

 

2. Efektywność funkcjonowania Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo, w tym rozwój infrastruktury 
towarzyszącej 

Stosownie do zapisów zawartej Umowy partnerskiej, Powiat zobowiązał się do 
zapewnienia trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty jego zakończenia, 
poprzez utrzymanie charakteru i użyteczności rezultatów projektu. Zadania te  
– w imieniu Powiatu – wykonywał PZD. W ramach tej umowy beneficjent projektu 
(Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego), zobowiązał się m.in. do 
prowadzenia monitoringu projektu, sprawozdawczości z realizacji na obszarze 
województwa świętokrzyskiego, a także jego promocji. Zarówno PZD jak i Powiat 
nie gromadzili danych dotyczących wykorzystania zarządzanego odcinka trasy 
rowerowej oraz nie monitorowali i nie dokonywali pomiaru wartości wskaźników 
rezultatu projektu. 

(akta kontroli str. 14-27) 

Wicestarosta wyjaśnił: Starostwo (…) nie gromadziło informacji na temat 
wykorzystania zarządzanego (…) odcinka Szlaku Rowerowego Green Velo oraz 
towarzyszącej mu infrastruktury. (…) Nie informowano również Urzędu 
Marszałkowskiego o wykorzystaniu ww. Szlaku przebiegającego przez powiat 
kielecki. 

(akta kontroli str. 1030) 

W okresie objętym kontrolą w Starostwie, obowiązywały następujące dokumenty  
o charakterze planistyczno-strategicznym: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 202024; 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010-201525; 

 Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego na lata 
2013-2020. 

W wyniku analizy ww. dokumentów stwierdzono, że w żadnym z nich nie ujęto 
działań oraz przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i promocją trasy 
rowerowej, a także z rozwojem infrastruktury towarzyszącej.  

(akta kontroli str.1265-1280) 
Wicestarosta wyjaśnił: W Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do 2020 r. (…) oraz 
innych dokumentach planistycznych (…) nie ujęto zadań dotyczących zarządzania 
odcinkami Szlaku Rowerowego (…), przebiegającego przez teren powiatu 
kieleckiego. Zadanie pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”, na etapie 
realizacji projektu było ujmowane w sporządzanym corocznie harmonogramie 

                                                      
23 Dotyczy zarządzanych odcinków trasy rowerowej, które poddano oględzinom. 

24 https://www.powiat.kielce.pl/powiat/strategia_rozwoju_powiatu_kieleckiego_do_2020.html, dostęp 24 lipca 
2020 r. 

25 https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/publikacje_i_informatory.html, dostęp 24 lipca 2020 r. 
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realizacji projektów wynikających z poprzednio obowiązującej „Strategii Rozwoju 
Powiatu Kieleckiego do roku 2020” przyjętej Uchwałą XXVII/22/10 Rady Powiatu  
w Kielcach z dnia 30 marca 2010 r.26 Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe (…) 
zabezpieczało w budżecie powiatu oraz ujmowało w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej środki niezbędne na realizację projektu oraz utrzymanie jego trwałości. 

(akta kontroli str. 1030-1031) 

Wicestarosta wyjaśnił: Ze względu na to, że Szlak przebiega w śladzie dróg 
powiatowych a wybudowane chodniki przejęły ruch pieszych, to znacząco 
zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Z zadań jakie udało się nam 
zrealizować można (…) zaliczyć przebudowę drogi 0439T w 2016 r. o długości 457 
mb w m. Rakówka oraz jej remont o długości 2100 mb na terenie Gminy 
Pierzchnica, w 2017 r. remont o dł. 2870 mb., w 2018 r. przebudowę o dł. 1668 mb 
oraz w roku 2020 z programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowany jest 
remont o dł. 1063 mb. Ponadto, na drodze 0349T w latach 2018-2019 został 
przebudowany drewniany most w m. Smyków, a most w m. Raków jest 
uwzględniony do remontu w latach 2020-2021. Na drodze 0285T w m. Podzamcze 
Piekoszowskie w 2017 r. wykonano przebudowę o dł. 1617 mb., w roku 2020 (…) 
realizujemy remont drogi 0355T na odcinku ok. 40 mb., remont drogi 0469T na 
odcinku 465 mb oraz remont drogi 0470T o długości 2023 mb. Ponadto w formie 
„zaprojektuj i wybuduj” na lata 2020-2021 realizowane są z programu Fundusz Dróg 
Samorządowych rozbudowy dróg: 0487T na odc. 1584 mb, 0365T na odc. 821 mb, 
0372T o dł. 2328 mb, w zakres której wejdzie również przebudowa mostu na 
przepust drogowy w m. Suków Babie, oraz rozbudowa odcinka drogi 0286T na 
długości 148 mb. 

(akta kontroli str. 1031-1032, 1265-1279) 

Starostwo nie współpracowało z żadnymi podmiotami w zakresie zarządzania 
odcinkiem trasy rowerowej oraz na rzecz tworzenia niezbędnej infrastruktury 
towarzyszącej, co potwierdził w swoim wyjaśnieniu Dyrektor PZD. 

(akta kontroli str. 1032) 

Problematyka związana z funkcjonowaniem trasy rowerowej i ewentualnie 
infrastruktury towarzyszącej poruszana była na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Powiatu  
w Kielcach w dniu 13 października 2015 r. Jeden z radnych pytał  
o rozdysponowanie środków w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej. Udzielająca odpowiedzi skarbnik powiatu poinformowała, że umowa na 
projekt została podpisana w 2011 r. i wtedy zapadły decyzje finansowe i Powiat nie 
dokłada żadnych nowych środków, natomiast teraz trwa realizacja. 

(akta kontroli str. 1037-1039) 

 

Jak wyjaśnił Wicestarosta, Starostwo – w odniesieniu do realizacji zadań mających 
na celu wykorzystanie Szlaku i ewentualnie rozwoju infrastruktury towarzyszącej – 
nie powołało i nie współuczestniczyło w powołaniu instytucji otoczenia biznesu. 
Powiat Kielecki jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego od 2000 r. a jej statutowym działaniem jest promocja 
województwa świętokrzyskiego m.in. Green Velo. 

(akta kontroli str. 1033) 

Rada Powiatu w Kielcach corocznie przyjmowała Program współpracy powiatu 
kieleckiego z organizacjami pozarządowymi. Uchwalenie programów było 

                                                      
26 Uchwała ta była zaktualizowana Uchwałą nr XXIV/16/2017 z dnia 20 marca 2017 r. 
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poprzedzone konsultacjami z Powiatową Radą Pożytku Publicznego. Każdorazowo 
wpisywano do nich m.in. współpracę w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci  
i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Na każdy rok planowano szczegółowe zadania planowane do wykonania we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Żadne z tych zadań nie dotyczyło 
wykorzystania, rozwoju infrastruktury towarzyszącej i promocji trasy rowerowej. 

Jak wyjaśnił Dyrektor ZDP, nie prowadzono współpracy z żadnymi podmiotami  
w sprawie Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo” 

(akta kontroli str. 1035, 1040-1211) 

W oficjalnym serwisie internetowym Urzędu w zakładce Dla Turysty nie 
zamieszczano bezpośrednich informacji o przebiegu trasy rowerowej przez obszar 
powiatu oraz o zlokalizowanych wzdłuż niej miejscach przyjaznych rowerzystom, 
punktach usługowych, gastronomicznych, punktach informacji turystycznych. Dostęp 
do tych informacji był możliwy poprzez zamieszczone odniesienia do portali 
internetowych Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Regionalnej 
Organizacji Turystycznej i Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. W części 
dotyczącej aktualności zamieszczano informacje o bieżących wydarzeniach, w tym 
również jedną związaną z wykorzystaniem trasy rowerowej oraz o pozostałych 
trasach rowerowych wytyczonych na obszarze powiatu kieleckiego. 

(akta kontroli str. 970-972) 

Informacje dotyczące trasy rowerowej zamieszczane były w oficjalnym serwisie 
internetowym Powiatu, jak również na portalu Facebook, a także w wydawnictwach 
turystycznych wydawanych przez Starostwo np. w wydanym w 2020 r. przewodniku 
Powiat kielecki zawsze po drodze. 

(akta kontroli str. 1036) 

Jak wyjaśnił Wicestarosta, zgodnie z umową z dnia 24 października 2012 r. między 
Województwem Świętokrzyskim (beneficjentem) a Powiatem Kieleckim (partnerem) 
(….) działania promocyjne zostały przypisane po stronie beneficjenta. Powiat (…) 
mimo tego zapisu widział zasadność promowania tej trasy i podjął decyzje  
o urozmaiceniu trasy Green Velo przebiegającej przez gminy powiatu kieleckiego 
poprzez wyznaczenie dodatkowych tras powiatowych (pętli), które mają za zadanie 
zwiększenie atrakcyjności tej trasy. Wyznaczono 5 pętli przebiegających przez 
gminy Mniów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Strawczyn, Pierzchnica, Chmielnik, 
Morawica, Daleszyce, Piekoszów, Chęciny, Łagów, Bieliny, Górno, Bodzentyn, 
Nowa Słupia, Masłów, Raków (…), które są modernizowane i odnawiane co 5 lat. 
Koszty odnowy każdorazowo wynikają z długości trasy i kosztu jednostkowego 
jednego kilometra. W latach objętych kontrolą na ten cel wydatkowano: w 2016 r. – 
7 500 zł, 2017 – 6 000 zł, 2018 – 8 400 zł, 2019 – 5 900 zł. 

Ponadto Starosta wyjaśnił, że Powiat jest członkiem Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, która w jego imieniu prowadzi 
działania promocyjne związane, m.in. ze szlakiem Green Velo. 

(akta kontroli str. 1035, 1212-1237) 

Na zarządzanym przez PZD odcinku trasy rowerowej, w okresie objętym kontrolą 
odnotowano dwa zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów (po jednym zdarzeniu 
w 2017 i 2018 roku), których przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 
Nie zidentyfikowano miejsc mogących stwarzać realne zagrożenie dla rowerzystów 
przemieszczających się trasą rowerową. 

(akta kontroli str. 1240) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Urząd podejmował działania mające na celu wytyczenie nowych szlaków 
rowerowych stanowiących uzupełnienie w stosunku do zarządzanego odcinka trasy 
rowerowej. Zadania z zakresu promocji trasy rowerowej w imieniu Starostwa 
prowadziła Regionalna Organizacja Turystyczna, dodatkowo Urząd promował trasę 
rowerową, poprzez wydanie mapy i przewodnika turystycznego po powiecie 
kieleckim, a także poprzez informacje zamieszczane na oficjalnym portalu 
internetowym Powiatu. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o zwiększenie 
nadzoru na podległym PZD w zakresie:  

 realizacji działań mających na celu wywiązanie się z zobowiązań 
wynikających z Umowy partnerskiej, 

 doprowadzenia do kompletności oznakowania pionowego zarządzanych 
odcinków trasy rowerowej i jego zgodności z zatwierdzoną stałą organizacją 
ruchu, 

 prowadzenia dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób pozwalający na stwierdzenie, że wydatki te 
dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi. 

 

NIK nie formułuje uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzona 
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OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Uwagi 
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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 Kielcach. 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 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. 

 

Kielce, 24 lipca 2020 r. 
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