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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Raków (dalej: Urząd lub Gmina), ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków. 

 

Damian Szpak, Wójt Gminy Raków (dalej: Wójt) od 23 listopada 2018 r. W okresie 
objętym kontrolą Wójtem Gminy Raków była również Alina Siwonia – do 
23 listopada 2018 r. 

 

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. 

 

 

Łukasz Pieńkowski, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/41/2020 
z 22 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1- 2, 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
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 Urząd nierzetelnie wywiązywał się z zobowiązań 
wynikających z umowy zawartej z województwem świętokrzyskim (beneficjentem), 
w celu wspólnej realizacji, na terenie województwa, projektu pn. Trasy rowerowe 
w Polsce Wschodniej (dalej: Umowa partnerska), gdyż nie udokumentował 
przeprowadzenia dwóch przeglądów trasy rowerowej w 2016 r. i pierwszego 
przeglądu w 2017 r. Tym samym Urząd nie mógł przekazać beneficjentowi raportów 
z tych przeglądów do czego zobowiązywała Umowa partnerska. 

Gmina w kontrolowanym okresie zapewniała corocznie wystarczające środki 
finansowe na realizację zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją trasy 
rowerowej oraz dokonywała jej bieżących napraw. Stwierdzono jednak, że 
oznakowanie pionowe jednego z dwóch zarządzanych przez Urząd odcinków trasy 
rowerowej było niekompletne, gdyż brakowało w nim znaku R-43.  

Urząd w okresie objętym kontrolą, wbrew obowiązkowi wynikającemu  
z art.10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych4, nie prowadził ewidencji dla dróg gminnych, po których przebiega trasa 
rowerowa, obejmującej dokumenty ewidencyjne wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 
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). Urząd nie wywiązywał się także 
z obowiązku wykonywania kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6, tj. co najmniej raz 
w roku w odniesieniu do tych dwóch dróg gminnych oraz co najmniej raz na 5 lat 
w przypadku jednej z nich. 

Urząd podjął działania mające na celu rozwój infrastruktury towarzyszącej trasie 
rowerowej, jednakże w okresie objętym kontrolą realizacja żadnego 
z zaplanowanych dwóch projektów nie została rozpoczęta. Do działań promocyjnych 
trasy rowerowej wykorzystywano głównie lokalne wydarzenia okolicznościowe 
i kulturalne. Przyjęty sposób promowania trasy rowerowej, a także niezamieszczenie 
w oficjalnym serwisie internetowym Gminy informacji dotyczących trasy rowerowej 
i jej infrastruktury towarzyszącej, mogło powodować, że realizowane działania nie 
w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji tej trasy. 

 

 

 

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

opisowej. 

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

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

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

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 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 gminy Raków odcinek trasy rowerowej o długości 
23,05 km został poprowadzony w znacznej części drogami powiatowymi 
i wojewódzkimi. Jedynie na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,12 km trasa 
rowerowa została wytyczona po drogach gminnych (łączna długość dróg gminnych 
wynosi 103,30 km). Pierwszy z odcinków znajduje się w miejscowości Raków 
i przebiega ulicą Klasztorną od jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 756 
w kierunku pl. Wolności oraz po samym placu do ulicy Młyńskiej. Drugi odcinek 
drogi gminnej w ciągu trasy rowerowej stanowi fragment od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 0349T w miejscowości Rakówka do granicy z gminą Bogoria 
w miejscowości Niedźwiedź. W ramach infrastruktury towarzyszącej 
w miejscowościach Drogowle, Raków oraz Rakówka zlokalizowano łącznie trzy 
Miejsca Obsługi Rowerzystów (dalej: MOR), dwa z nich w miejscowościach 
Drogowle i Rakówka są własnością gminy Raków. 

(akta kontroli str. 50, 53) 

Na podstawie zawartej w dniu 24 października 2012 r. Umowy partnerskiej, gmina 
Raków zobowiązała się, zgodnie z § 5 tej umowy, w szczególności do utrzymania 
trasy rowerowej w znaczeniu ustawy o drogach publicznych oraz zapewnienia 
trwałości projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r.8, przez okres pięciu lat od zakończenia projektu, poprzez 
utrzymanie charakteru i użyteczności rezultatów projektu. W tym celu Gmina 
zobowiązała się do: 

 niezbywania nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu; 

 utrzymywania w stanie niepogorszonym trasy rowerowej (w szczególności 
nawierzchni) oraz MOR (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. 70-88) 

W okresie objętym kontrolą Urząd dokonywał przeglądów trasy rowerowej oraz 
MOR. Od 2017 r. przeglądy te były połączone z przeglądem gwarancyjnym 
wykonanych inwestycji i odbywały się przy udziale wykonawców realizujących 
poszczególne umowy9. W roku 2016 nie udokumentowano dokonania dwóch 

                                                      
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 Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25. 

9 Stosownie do propozycji przedstawionej w piśmie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
znak pisma ŚZDW.8010.05.05-2016.09/02.R-TR.MK z dnia 15.09.2016 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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przeglądów trasy rowerowej. W roku 2017 udokumentowano wykonanie jednego 
przeglądu trasy rowerowej połączonego z przeglądem gwarancyjnym 
przeprowadzonym w dniu 27 września 2017 r. W 2018 r. oraz 2019 r. 
przeprowadzono po dwa przeglądy trasy rowerowej połączone z przeglądem 
gwarancyjnym10. W roku 2020 przeprowadzono przegląd trasy rowerowej oraz 
przegląd gwarancyjny w dniu 16 czerwca. 

(akta kontroli str. 111-147, 595-598) 
Z wyjaśnień Wójta wynika, że przegląd został przełożony z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną. 

(akta kontroli str. 429-431) 

Z przeprowadzonych przeglądów trasy rowerowej począwszy od dnia 
27 września 2017 r. sporządzane były protokoły, w których zawarte zostały 
informacje dotyczące przedmiotu objętego przeglądem, składu komisji 
przeprowadzającej, stwierdzonych usterek wraz ze wskazaniem terminu ich 
usunięcia. 
W wyniku przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą przeglądów trasy 
połączonych z przeglądem gwarancyjnym Urząd stwierdzał usterki wynikające 
z eksploatacji trasy rowerowej i jej infrastruktury towarzyszącej, polegających na 
zniszczeniu powłoki impregnacyjnej elementów drewnianych MOR11 oraz 
oznakowania poziomego na przejeździe dla rowerzystów. 

(akta kontroli str. 111-147, 595-598) 

W okresie objętym kontrolą Urząd zabezpieczał środki na utrzymanie i eksploatację 
zarządzanego odcinka szlaku, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w § 5 pkt 1 
Umowy partnerskiej. Łączna zaplanowana kwota w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 14 485,82 zł, z czego kwota 3621,46 zł została zaplanowana w każdym 
roku w latach 2016-2019, natomiast w roku 2020 zaplanowano 3621,44 zł. 

(akta kontroli str. 239-362) 

Wydatki poniesione przez Urząd na utrzymanie i eksploatację zarządzanego 
odcinka trasy rowerowej w okresie objętym kontrolą wyniosły 123 zł i związane były 
z uzupełnieniem brakującego oznakowania w dwóch MOR zlokalizowanych 
w Rakówce i Drogowlach.  
Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego w okresie objętym kontrolą 
postępowania na wykonanie dwóch tabliczek ze stali nierdzewnej z logo trasy 
rowerowej nie zawierała informacji dotyczącej sposobu wyboru wykonawcy usługi. 

(akta kontroli str. 164-177, 521-535) 

Wójt wyjaśnił: Zlecenie wykonania tabliczek z logo szlaku Green Velo zostało 
powierzone firmie, która wcześniej wykonywała je dla wykonawcy obiektów MOR. 
(…) Zlecenie wykonania tabliczek w innej drukarni wiązałoby się z dodatkowym 
zleceniem odtworzenia projektu tabliczek na podstawie zdjęć. Wartość takiej usługi 
w znaczny sposób przekroczyłaby koszt wykonania tabliczek na podstawie 
gotowych grafik (…). Ponadto odtworzone grafiki byłyby różne od oryginału. 

(akta kontroli str. 429-431) 
Pozostałe usterki stwierdzane w trakcie prowadzonych przeglądów trasy rowerowej 
były usuwane w ramach tzw. napraw gwarancyjnych, w związku z czym Urząd nie 
ponosił kosztów tych napraw.  

(akta kontroli str. 111-147) 

                                                      
10 Przeglądy przeprowadzono w dniach 27 marca 2018 r. i 20 września 2018 r. oraz w dniach 20 marca 2019 r. 
i 3 lipca 2019 r. 

11 Usterka wskazana w protokole z przeglądu w okresie gwarancyjnym robót z dnia 20 marca 2019 r. 
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Dodatkowo w 2016 r. Urząd zrealizował inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Rakówka, położonej w przebiegu trasy rowerowej, której koszt 
wyniósł 61 481,55 zł. Gmina udzieliła również w 2017 r. pomocy finansowej 
powiatowi kieleckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych położonych 
w przebiegu trasy rowerowej w wysokości 157 000 zł oraz przebudowę mostu 
w ciągu drogi powiatowej w 2019 r. w wysokości 60 000 zł12. 

(akta kontroli str. 51-52) 

Dla odcinków dróg gminnych, po których przebiega trasa rowerowa nie prowadzono 
dokumentacji ewidencyjnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji, tj. książki drogi i dziennika objazdu drogi. 

(akta kontroli str. 55, 429-431) 

Drogi gminne, po których przebiega trasa rowerowa, nie były poddawane kontrolom 
okresowym13, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. Ostatnia roczna okresowa kontrola odcinka trasy rowerowej 
przebiegającego ulicą Klasztorną i placem Wolności, stanowiącego fragment 
starodroża drogi wojewódzkiej nr 764, zaliczonego do kategorii dróg gminnych 
z dniem 18 listopada 2013 r., przeprowadzona została przez Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dalej: ŚZDW) w dniu 29 listopada 2012 r., zaś 
kontrola pięcioletnia odbyła się 24 października 2013 r. Drugi z odcinków trasy 
rowerowej biegnący od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0349T w miejscowości 
Rakówka do granicy z gminą Bogoria w miejscowości Niedźwiedź, nie był 
poddawany zarówno rocznej jak i pięcioletniej okresowej kontroli od dnia zaliczenia 
drogi do kategorii drogi gminnej14. 

(akta kontroli str. 54, 186-202, 429-431) 

Odcinki dróg gminnych, po których przebiega trasa rowerowa, były przejezdne 
i utrzymane w należytym stanie technicznym i estetycznym. W trakcie 
przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono ubytków w nawierzchni dróg oraz 
kolein i przeszkód na drodze, a co za tym idzie zagrożenia dla bezpieczeństwa 
użytkowników. Oznakowanie trasy rowerowej było zgodne z zatwierdzoną stałą 
organizacją ruchu, a znaki umieszczone były w miejscach widocznych dla 
użytkowników trasy rowerowej. Wyjątek stanowiło niekompletne oznakowanie na 
ul. Klasztornej w miejscowości Raków, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  
MOR znajdujące się w miejscowościach Rakówka i Drogowle wyposażone były 
m.in. w tablice informacyjne, wiaty ze stołami i ławkami, stojaki rowerowe oraz kosze 
na śmieci, utrzymane były w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz 
zostały oznakowane w sposób czytelny i widoczny dla użytkowników trasy 
rowerowej. 

(akta kontroli str. 367-425, 463-471) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie były prowadzone kontrole zewnętrzne 
dotyczące utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej. Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego (dalej: UMWŚ) w ramach prowadzonego w dniach 
18 i 20 października 2017 r. audytu trasy rowerowej zidentyfikował braki 
w oznakowaniu dwóch MOR na terenie Gminy. Wskazane braki zostały ponownie 
zidentyfikowane w kolejnym audycie przeprowadzonym przez UWMŚ w dniu  
25 maja 2018 r. W odpowiedzi na wskazane braki Urząd poinformował 

                                                      
12 Dotyczy remontu dwóch odcinków drogi powiatowej 0349T oraz przebudowy mostu w miejscowości Smyków. 

13 Dotyczy okresu objętego badaniem, tj. lat 2016-2020 (I kwartał). 

14 Na podstawie uchwały Rady Gminy Raków nr XL/252/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r., która weszła w życie 
w dniu 1 stycznia 2015 r. 
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o zamontowaniu brakującego oznakowania w dniu 29 maja 2018 r., tj. po sześciu 
miesiącach od daty wykonania oznakowania15. 

(akta kontroli str. 599, 164-177) 

Wójt wyjaśnił: Gmina była w posiadaniu tabliczek już w dniu 5 grudnia 2017 r. 
W związku z trwającą wtedy zimą i znikomym ruchem turystycznym na trasie w tym 
okresie oraz obawą, że w tym okresie tabliczki mogą ponownie zostać skradzione, 
ich montaż wykonano podczas prac porządkowych przygotowujących MOR do 
sezonu turystycznego (koszenie, sprzątanie) w dniu 29.05.2018 r. 

(akta kontroli str. 429-431) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Urząd nierzetelnie wywiązywał się z obowiązków wynikających z Umowy 
partnerskiej, poprzez nieudokumentowanie przeprowadzenia dwóch 
przeglądów trasy rowerowej w 2016 r. i pierwszego przeglądu w 2017 r.,  
tj. realizacji zobowiązania określonego w § 5 pkt 9 lit.d ww. umowy. Tym 
samym Urząd 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. 

(akta kontroli str. 111-147, 429-431, 595-598) 

Wójt wyjaśnił, że w 2016 r. przeglądy trasy rowerowej zostały dokonane 
dwukrotnie podczas prac porządkowych przygotowujących obiekt do 
sezonu. Podczas tych czynności nie stwierdzono uszkodzeń  
w infrastrukturze, z uwagi na co nie sporządzano raportu o którym mowa  
w Umowie partnerskiej. Podobnie było podczas wiosennych prac 
porządkowych w 2017 r. 

(akta kontroli str. 429-431) 

NIK nie kwestionuje przeprowadzenia wymienionych w wyjaśnieniach 
przeglądów, jednakże nieudokumentowanie tych czynności w postaci 
sporządzonych raportów spowodowało, że Urząd nie mógł wywiązać się 
z obowiązku ich przekazania beneficjentowi. Ponadto NIK zauważa, że 
w wyniku kolejnych przeglądów również nie stwierdzano usterek trasy 
rowerowej, a mimo to czynności te zostały udokumentowane w postaci 
sporządzonych raportów. 

2. W Urzędzie w okresie objętym kontrolą, wbrew obowiązkowi wynikającemu 
z art. 10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych, nie 
prowadzono ewidencji dla dróg gminnych, po których biegnie trasa 
rowerowa, obejmującej dokumenty ewidencyjne wskazane  
w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji, tj. książkę drogi 
i dziennik objazdu drogi. 

(akta kontroli str. 55) 

Wójt wyjaśnił: Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stosownie do 
zapisów art. 20 ust. 9 ustawy o drogach publicznych wiąże się 
z poniesieniem dodatkowych środków finansowych, których w budżecie 
gminy Rada Gminy nie zabezpieczyła. 

(akta kontroli str. 429-431) 

3. Droga gminna, po której biegnie trasa rowerowa na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 0349T w miejscowości Rakówka do 

                                                      
15 Data wykonania usługi (29 listopada 2017 r.) została wskazana na fakturze Vat nr 1188/11/2017. 

Stwierdzone 
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granicy z gminą Bogoria w miejscowości Niedźwiedź, nie była w latach 
2016-2020 (I kwartał) poddawana kontroli okresowej, co najmniej raz 
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu, o której mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo budowlane. 

Natomiast droga gminna stanowiąca fragment starodroża drogi 
wojewódzkiej nr 764, na której znajduje się trasa rowerowa, tj. ulica 
Klasztorna oraz plac Wolności położona w miejscowości Raków, nie była 
poddawana kontroli okresowej przewidzianej w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a 
ustawy Prawo budowlane w latach 2014-2020 (I kwartał). 
Ponadto dla tej drogi, począwszy od 2019 r. nie przeprowadzono również 
kontroli okresowej „pięcioletniej”, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, o której mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 54, 186-204) 

Wójt wyjaśnił, że w jego ocenie z uwagi na wykonanie w latach 2015-2016 
przebudowy odcinków dróg gminnych położonych w przebiegu trasy 
rowerowej oraz udzieloną gwarancję jakości wykonanych robót przez 
wykonawców tej przebudowy, a także kilkukrotne przeprowadzanie 
w okresie objętym gwarancją kontroli stanu wykonanych robót, nie było 
konieczne sporządzanie protokołu z przeglądów okresowych. 

(akta kontroli str. 429-431) 

Zdaniem NIK przeprowadzanie kontroli stanu wykonanych robót 
przebudowanych odcinków dróg gminnych w okresie gwarancyjnym, nie jest 
tożsame ze spełnieniem wymogów określonych w art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane, gdyż przedmiotem kontroli 
okresowych wskazanych w tej ustawie nie jest kontrola stanu wykonanych 
robót, lecz m.in. sprawdzenie stanu technicznego elementów budowli 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz sprawdzenie 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Należy nadmienić, że 
zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, kontrole okresowe winny 
być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
odpowiedniej specjalności. 
 

4. Oznakowanie pionowe trasy rowerowej było niekompletne, gdyż 
w miejscowości Raków na ul. Klasztornej brak było znaku R-4 po prawej 
stronie jezdni za skrzyżowaniem z placem Wolności, w kierunku 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 756. Było to niezgodne również 
z zatwierdzoną dla tego odcinka trasy rowerowej stałą organizacją ruchu. 

(akta kontroli str. 367-425, 463-471) 

Wójt wyjaśnił, że nie są mu znane przyczyny braku oznakowania oraz że 
zostanie ono niezwłocznie uzupełnione. 

(akta kontroli str. 537) 

 
W okresie objętym kontrolą w Urzędzie zapewniono wystarczające środki finansowe 
na realizację zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją trasy rowerowej oraz 
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dokonywano jej bieżących napraw. Jednak oznakowanie pionowe jednego z dwóch 
zarządzanych przez Gminę odcinków trasy rowerowej było niekompletne, gdyż 
brakowało na nim znaku R-4. W 2016 r. Urząd nie udokumentował przeprowadzenia 
dwóch wymaganych przeglądów trasy rowerowej, a w 2017 r. jednego przeglądu  
i w związku z tym nie przekazał beneficjentowi projektu raportów z wykonanych 
przeglądów. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewidencji dróg gminnych, 
po których przebiega trasa rowerowa, obejmującej  książkę drogi i dziennik objazdu 
drogi oraz nie wykonywano „rocznej” kontroli okresowej tych dróg, a w przypadku 
jednej – również kontroli „pięcioletniej”. 

 

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

Zgodnie z postanowieniami Umowy partnerskiej, Gmina zobowiązała się do 
zapewnienia trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty jego zakończenia, 
poprzez utrzymanie charakteru i użyteczności rezultatów projektu. Beneficjent 
projektu (UMWŚ) zobowiązał się m.in. do prowadzenia monitoringu projektu, 
sprawozdawczości z realizacji na obszarze województwa świętokrzyskiego, a także 
jego promocji. Urząd nie gromadził danych dotyczących wykorzystania 
zarządzanego odcinka trasy rowerowej oraz nie monitorował i nie dokonywał 
pomiaru wartości wskaźników rezultatu projektu. 

(akta kontroli str. 70-88, 474) 

Wójt wyjaśnił: Urząd Gminy w Rakowie nie dysponuje dokumentami 
potwierdzającymi osiągnięcie, utrzymanie oraz dokonywanie pomiarów 
obowiązkowych i dodatkowych wskaźników rezultatu projektu (…). Powyższe 
wynikało z okoliczności, iż zapisy porozumienia pomiędzy Gminą Raków a UMWŚ 
nie obligowały Gminy do prowadzenia tego typu działań. UMWŚ nie występował też 
nigdy do Urzędu o gromadzenie i przekazywanie takich danych. 

(akta kontroli str. 474) 

Urząd w okresie objętym kontrolą nie gromadził szczegółowych danych dotyczących 
ruchu turystycznego odbywającego się po trasie rowerowej. Nie były one również 
przekazywane do UMWŚ. Pośrednich informacji o wielkości ruchu turystycznego 
w miejscowości Raków dostarczają dane o liczbie odwiedzających tzw. Dom Wójta, 
tj. obiekt udostępniany do zwiedzania w okresie letnim. 

(akta kontroli str. 430) 

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

 Strategia Rozwoju Gminy Raków na lata 2016-2020; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków; 

 Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025; 

We wskazanych dokumentach informowano o łącznej długości szlaków rowerowych 
na obszarze Gminy, bez wyróżnienia badanej trasy rowerowej16 oraz wskazywano 
na przebieg trasy rowerowej przez obszar Gminy, jako jeden z potencjałów w sferze 
przestrzenno-funkcjonalnej wyznaczonego obszaru rewitalizacji17. Opracowane 
raporty o stanie gminy za 2018 r. i 2019 r. nie wskazywały, aby Urząd podejmował 

                                                      
16 Strategia Rozwoju Gminy Raków na lata 2016-2020, s. 32. 

17 Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025, s. 62. 
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przedsięwzięcia dotyczące zarządzania odcinkiem trasy rowerowej, jego promocji 
oraz rozwoju infrastruktury towarzyszącej. 
W dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Raków na lata 2016-2020 jednym 
z czterech przyjętych celów strategicznych w ramach opracowanych kierunków 
planowanych działań rozwoju Gminy był rozwój turystyki realizowany w ramach 
dwóch celów operacyjnych oraz przyporządkowanych do nich poszczególnych 
działań: 

 Rozwój oferty turystycznej: 

 Budowa szlaków rowerowych na terenie Gminy; 

 Oznakowanie zabytków i pomników przyrody na terenie Gminy; 

 Szkolenia rolników w zakresie agroturystyki. 

 Promocja walorów i oferty turystycznej: 

 Poszerzenie zakresu działania Punktu Informacji Turystycznej; 

 Budowa strony internetowej Punktu Informacji Turystycznej; 

 Uaktualnianie materiałów promocyjnych Gminy. 

(akta kontroli str. 538-588) 

Wójt wyjaśnił, że w dokumencie pn. Strategia rozwoju Gminy Raków na lata 2016-
2020 w ramach celu strategicznego rozwój turystyki przewidziano budowę trasy 
rowerowej Nowa Słupia – Łagów – Raków – Szydłów. Gmina współfinansowała 
wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji. Obecnie projekt czeka 
na realizację. W oparciu o Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025 
Urząd występował o dofinansowanie projektu mającego na celu m.in. wykonanie 
ścieżki dydaktycznej poprowadzonej wzdłuż rzeki Czarna, wieży obserwacyjnej oraz 
montażu tablic informacyjnych w celu zapewnienia także turystom 
przemieszczającym się po trasie rowerowej dodatkowych atrakcji. Złożony przez 
Gminę w dniu 26 października 2017 r. wniosek znajduje się na liście rezerwowej. 

(akta kontroli str. 436, 474) 

W celu rozwoju infrastruktury towarzyszącej trasy rowerowej, Urząd w dniu 
15 października 2015 r. nawiązał współpracę z UMWŚ w związku z realizacją 
zadania pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa, odcinek Nowa Słupia – Szydłów. 
W ramach współpracy Gmina przeznaczyła w okresie objętym kontrolą środki 
w wysokości 148 476,96 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia inwestycji.  

(akta kontroli str. 474) 

W okresie objętym kontrolą tematyka funkcjonowania i wykorzystania przebiegającej 
przez obszar Gminy trasy turystycznej nie była poruszana na sesjach Rady Gminy 
Raków oraz na posiedzeniach jej komisji. 

(akta kontroli str. 473) 

W latach 2016-2020 Rada Gminy Raków corocznie uchwalała dokument pn. Roczny 
program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W opracowanych 
programach uwzględniano zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, takie jak popularyzacja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie lokalnych imprez sportowych z elementami edukacji oraz wszelkie 
formy aktywności fizycznej dla osób niepełnoletnich i dorosłych, w tym także 
w połączeniu z promocją turystyki. 

Przedkładane corocznie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego 
przez podmioty wybrane do jego realizacji zawierały opis wykonanego zadania wraz 
z wyszczególnieniem zrealizowanych szczegółowych działań, podmiotu 
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realizującego oraz terminu ich realizacji. W okresie objętym kontrolą 
przeprowadzone działania obejmowały m.in. organizację zajęć nordic walking, nauki 
pływania, rajdów pieszych. Żadne ze zrealizowanych w kontrolowanym okresie 
działań nie dotyczyło wykorzystania trasy rowerowej przebiegającej przez obszar 
Gminy. 

(akta kontroli str. 203-238) 

Wójt wyjaśnił, że Gmina ogłaszając konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej 
zwraca szczególną uwagę na możliwość wykonania zadania, w tym sposób 
zapewnienia uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w realizacji zadania. Złożone 
przez oferenta propozycje realizacji zadań publicznych, wynikają wyłącznie 
z rozeznania potrzeb ewentualnych beneficjentów. 

(akta kontroli str. 435) 

W okresie objętym kontrolą poza pojedynczymi aktami wandalizmu (kradzież dwóch 
tabliczek z logo trasy rowerowej oraz wyrwania jednej ławki w MOR w miejscowości 
Rakówka) Urząd nie odnotował istotnych problemów w zakresie zarządzania trasą 
rowerową. 

(akta kontroli str. 429-431) 

Na zarządzanym przez Gminę odcinku trasy rowerowej w okresie objętym kontrolą 
nie odnotowano zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Zidentyfikowano 
natomiast jedno miejsce mogące stwarzać realne zagrożenie dla rowerzystów 
przemieszczających się trasą rowerową – było to skrzyżowanie drogi gminnej (ulicy 
Klasztornej) z drogą wojewódzką 756 w miejscowości Raków. 

(akta kontroli str. 363-366) 

Wójt wyjaśnił, że władze Gminy wielokrotnie zwracały się do ŚZDW, proponując 
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na wskazanym skrzyżowaniu. 
Na odcinku ul. Klasztornej prowadzącej w kierunku rynku wprowadzono 
ograniczenie tonażowe, eliminując ze skrzyżowania część ruchu ciężarowego. 

(akta kontroli str. 435-459) 

W okresie objętym kontrolą Urząd podejmował współpracę z innymi podmiotami 
przy wydarzeniach, które miały na celu wykorzystanie trasy rowerowej. Uczestniczył 
wraz z ŚZDW w trzech wydarzeniach organizowanych przez Koło Grodzkie PTTK 
w Staszowie, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Polski Kongres Drogowy. Gmina 
jest również członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego, która zajmuje się między innymi wydawaniem materiałów 
promocyjnych i informacyjnych dotyczących trasy rowerowej. 

(akta kontroli str. 474) 

Do działań promocyjnych dotyczących przebiegającej przez obszar gminy trasy 
rowerowej Urząd wykorzystywał m.in.: imprezy okolicznościowe i kulturalne 
(np. W dzień Św. Tekli ziemniaki będziem piekli, Chańcza-świętokrzyska perła) oraz 
imprezy o charakterze sportowym (rajdy turystyczne), artykuły prasowe 
umieszczane w lokalnym kwartalniku samorządowym pn. Rakowskie Aktualności 
Kwartalne oraz informacje zamieszczane w oficjalnym serwisie internetowym 
Gminy. Materiały promocyjne dotyczące trasy rowerowej Urząd otrzymywał od 
UMWŚ. Materiały te były dostępne na organizowanych stoiskach promocyjnych 
Gminy w ramach ww. imprez okolicznościowych i kulturalnych oraz w punkcie 
informacji turystycznej znajdującym się w miejscowości Raków w sąsiedztwie MOR 
oraz w tzw. Domu Wójta. 

(akta kontroli str. 473-520, 538-543) 

W oficjalnym serwisie internetowym Urzędu nie zamieszczano informacji 
o przebiegu trasy rowerowej przez obszar Gminy, a także o zlokalizowanych wzdłuż 
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niej miejscach przyjaznych rowerzystom, punktach usługowych, gastronomicznych, 
punktach informacji turystycznych oraz dostępnych atrakcjach turystycznych.  
W części dotyczącej aktualności zamieszczano informacje o bieżących 
wydarzeniach, w tym również związanych z wykorzystaniem trasy rowerowej. 

(akta kontroli str. 460-462) 

Wójt wyjaśnił: nie są mi znane przyczyny, dla których na stronie internetowej Gminy 
nie zamieszczono informacji dotyczących Green Velo. Z uwagi na okoliczność, iż 
taka informacja niewątpliwie przyczyni się do rozwoju turystycznego Gminy, 
stosowny odnośnik do strony promującej Green Velo zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Gminy Raków. 

(akta kontroli str. 537) 

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

 

Urząd podjął działania mające na celu rozwój infrastruktury towarzyszącej trasie 
rowerowej, jednakże w okresie objętym kontrolą realizacja żadnego 
z zaplanowanych dwóch projektów nie została rozpoczęta. Do działań promocyjnych 
trasy rowerowej wykorzystywano głównie lokalne wydarzenia okolicznościowe 
i kulturalne. Przyjęty sposób promowania trasy rowerowej, a także niezamieszczenie 
w oficjalnym serwisie internetowym Gminy informacji dotyczących trasy rowerowej 
i jej infrastruktury towarzyszącej, mogło powodować, że realizowane działania nie 
w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji tej trasy. 

 

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

 Prowadzenie ewidencji dla dróg gminnych, po których biegnie trasa 1.
rowerowa, obejmującej dokumenty wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie ewidencji. 

 Prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych, po 2.
których biegnie trasa rowerowa, stosownie do obowiązku wynikającego 
z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

 Uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego na zarządzanym odcinku 3.
trasy rowerowej w miejscowości Raków. 

 

NIK nie formułuje uwag. 
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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, 10 lipca 2020 r. 
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