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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn1. 

 

Michał Kochanowski – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego2, od 22 listopada.2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty poprzednio pełnili: 
- Ryszard Niedziółka od 12 grudnia 2014 r. do 26 lutego 2018 r., 
- Jarosław Pieniak od 26 lutego do 22 listopada 2018 r. 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego 
wschodniego szlaku rowerowego Green Velo. 

2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania wschodniego 
szlaku rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. 

Lata 2016 - 2020 (I kwartał), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, jeśli miały one wpływ na działalność objętą kontrolą. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/34/2020 z 30 kwietnia 2020 r. 

 (akta kontroli str.1-6) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W latach 2016-2020 (I kwartał) Starostwo zapewniło funkcjonowanie znajdującego 
się na terenie Powiatu Kętrzyńskiego odcinka wschodniego szlaku rowerowego 
Green Velo5. W tym celu m.in. przeznaczyło w swoim budżecie środki finansowe na 
jego bieżące utrzymanie, wydatkując je zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Podejmowało także skuteczne działania w celu promocji Szlaku,  
w tym na rzecz zwiększenia wiedzy o jego przebiegu wśród społeczeństwa.  
Powiat dokonał przebudowy niektórych dróg powiatowych włączonych w skład 
Green Velo. Stosownie do wymogów określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6, przeprowadzał roczne i pięcioletnie 
kontrole okresowe stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych 
przez które przebiegał Szlak. Starostwo podejmowało również współpracę  
z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania Green Velo. 

Kontrola wykazała, że oznakowanie trasy przebiegu Szlaku w ciągu dróg 
powiatowych nie było kompletne. W trakcie przeprowadzonych oględzin ustalono 
bowiem brak 16 znaków R-4 i czterech znaków A-24, co było niezgodne  
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dróg przez które przebiega Szlak  
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Dalej: „Starosta”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: „Szlak” lub „Green Velo”. 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
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w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach7.  

Wskazać należy także, że Starostwo nie dysponowało wiedzą o ewentualnym 
wzroście ruchu turystycznego na swoim terenie, w tym w związku  
z funkcjonowaniem Green Velo, ani nie prowadziło analiz w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości 
projektu dotyczącego Szlaku 

1.1. Środki na utrzymanie i eksploatację zarządzanego przez Powiat odcinka 
Szlaku 

W 2015 r. na terenie Powiatu został wykonany przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odcinek Green Velo, w ramach projektu „Trasy rowerowe  
w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”. W tym celu,  
19 listopada 2012 r. zawarł ze Starostwem umowę partnerską w sprawie realizacji 
projektu na obszarze Powiatu8. Na mocy umowy partnerskiej Powiat  
został zobowiązany m.in. do:  
− zabezpieczenia w swoim budżecie środków na utrzymanie trwałości projektu na 

swoim terytorium, 
− nadzoru i odbioru wykonywanych na swoim terenie robót związanych 

z projektem, 
− prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wymogami umowy  

o dofinansowanie9, 
− zapewnienia trwałości projektu na swoim terenie przez okres pięciu lat od jego 

zakończenia. 

W latach 2016 – 2020 (do 31 marca 2020 r.) Powiat wydatkował na utrzymanie 
Szlaku od 74,1 tys. zł (2017 r.) do 1 026,1 tys. zł (2018 r.), co stanowiło od 0,11% do 
1,32% wykonanych wydatków Powiatu10. W ramach ww. kwoty, wydatki 
inwestycyjne11 dotyczące Green Velo wyniosły od 275 tys. zł (2016 r.), do 894 tys. zł 
(2018 r.). Stanowiło to odpowiednio od 0,38% do 1,15% wydatków ogółem 

                                                      
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych”. 
8 Dalej: „Umowa partnerska”. 
9 Dotyczyło to przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji tej umowy, a w szczególności: 
kopii opłaconej faktury wraz z jej pełnym opisem, kopii wyciągu bankowego z potwierdzeniem 
przelewu na konto wykonawcy, kopii protokołu odbioru, pełnomocnictwa osób, które potwierdzają  
za zgodność z oryginałem ww. dokumenty, chyba, że wszystkie dokumenty będą potwierdzone 
bezpośrednio przez Starostę oraz po zakończeniu inwestycji - kopii dowodu OT. 
10 W pozostałych latach wydatki te wyniosły 365,6 tys. zł w 2016 r. (0,51%) oraz 522,5 tys. zł - 2019 r. 
(0,64%). 
11 Przeznaczono je: w 2016 r. na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N 
Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Srokowo-Ogródki (275,0 tys. zł); w 2018 r. na opracowanie 
dokumentacji projektowej zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szurkowo-
Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Prosna-Suliki (136,9 tys. zł); w 2018 r. przebudowę drogi 
powiatowej nr 1567N Szurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Prosna-Suliki  
(757,1 tys. zł); w 2019 r. na przebudowę drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciny-Pastwiska - 
etap I (416,7 tys. zł); w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa mostu  
w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna na rzece Guber (39,3 tys. zł). 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 
 

Powiatu12. Ich realizacją zajmowało się Starostwo. Wydatki bieżące kształtowały się  
na poziomie od 66 tys. zł (2019 r.) do 132 tys. zł (2018 r.). Wyniosły one 
odpowiednio od 0,08%, do 0,17% wydatków Powiatu (ogółem)13. Realizowane były 
one przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kętrzynie14, utworzoną 17 lutego 1999r. do zarządzania drogami na terenie 
Powiatu. 

Szczegółową analizą objęto wydatek inwestycyjny pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny, na odcinku  
Prosna-Suliki”.  
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę  
z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na 
realizację ww. zadania. W dniu 26 lipca 2018 r. podpisany został aneks do ww. 
umowy, wg którego wynagrodzenie zostało podwyższone do kwoty 757,2 tys. zł,  
w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowego zabezpieczenia nasypu 
zatoki autobusowej balustradami chroniącymi ruch pieszych oraz wzmocnienia 
skarpy nasypu płytami betonowymi (elementów nieujętych w dokumentacji 
przetargowej, a koniecznych do bezpiecznego użytkowania obiektu). Zadanie 
zostało odebrane w dniu 14 grudnia 2018 r. Z protokołu odbioru wynika, że zadanie 
zostało wykonane w terminie określonym w umowie (30 listopada 2018 r.), 
przekazane zostały dokumenty odbiorowe określone w § 3 ust. 5 umowy oraz nie 
stwierdzono usterek i wad. W dniu 14 grudnia 2018 r. wystawiona została faktura 
VAT na kwotę 757,2 tys. zł. Naniesiono na niej adnotację o kontroli celowości 
ponoszonego wydatku oraz adnotację o uregulowaniu należności przelewem  
z 21 grudnia 2018 r. 

Z przeprowadzonej analizy wynikało, że wydatek został poniesiony w sposób 
zgodny z wymogami art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych15, tj. na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale 
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,  
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

(akta kontroli str.7-77) 

1.2. Stan techniczny Szlaku 

1. W analizowanym okresie we właściwości ZDP znajdowało się 117 dróg 
powiatowych o łącznej długość 455,6 km. Na drogach tych posadowionych było  
329 obiektów inżynierskich, w tym: 29 mostów oraz 300 przepustów. Długość Green 
Velo zlokalizowanego w ciągach dróg powiatowych wynosiła 23,1 km, co stanowiło 
5,2% udziału w zarządzanej sieci drogowej. Szlak zlokalizowany został w ciągu 
czterech dróg powiatowych16, na których zlokalizowano 21 obiektów inżynierskich 

                                                      
12 W pozostałych latach wydatki te wyniosły 455 tys. zł w 2019 r. (0,55%). W 2017 r. nie 
wydatkowano środków. 
13 W pozostałych latach wydatki te wyniosły 90 tys. zł w 2016 r. (0,13%) oraz 74 tys. zł - 2017 r. 
(0,11%). 
14 Dalej: „ZDP”. 
15 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
16 W dniu 23 sierpnia 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim,  
a Wojewódzkim Zarządem Dróg w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie (dalej: „RDW”),  
w wyniku którego Powiat przejął od 1 września 2016 r. w zarząd drogi powiatowe 1567N o długości 
10,8 km, 1592N o długości 4,4 km, 1590N o długości 6,9 km, 1725N o długości 1,0 km, przez które 
przebiega m.in. Szlak. 
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(dwa mosty i 19 przepustów). W przebiegu Green Velo występowały trzy MOR-y17. 
Zarządzały nimi Gminy: Srokowo, Barciany i Korsze. W bezpośrednim przebiegu 
Szlaku nie było zlokalizowanych tuneli oraz MPR-ów18.  

(akta kontroli str.78-81) 

2. Dla wszystkich ww. obiektów Green Velo zarządzanych przez Powiat, 
prowadzone były książki obiektów budowlanych19, spełniające wymogi określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego20. Znajdowały się w nich m.in. wpisy o przeprowadzonych 
kontrolach obiektów. W książkach prowadzonych dla ww. dróg i mostów 
odnotowywano informacje o przeprowadzonych w analizowanym okresie kontrolach 
rocznych i pięcioletnich.  

Z analizy dokumentacji dotyczącej czterech dróg powiatowych21 i dwóch obiektów 
mostowych22, przez które przebiegał Szlak wynika, że zrealizowano łącznie  
30 kontroli, w tym 24 roczne na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy  
Prawo budowlane oraz 6 pięcioletnich art. 62 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.  
Spośród 30 kontroli – 26 zostało zrealizowanych przez ZDP, a cztery przez RDW. 

(akta kontroli str.82-88) 

3. Kontrole realizowane przez ZDP przeprowadziło sześć osób posiadających 
uprawnienia w dziedzinie dróg/mostów, ważne w dniu wykonywania kontroli 
drogowej/mostowej. Dwie osoby figurowały w Centralnym rejestrze osób 
posiadających uprawnienia budowlane oraz osób ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzonym przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego stosownie do art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy   
Prawo budowlane. Cztery osoby natomiast nie podlegały temu obowiązkowi, 
ponieważ nabyły uprawnienia budowlane przed 1995 r. i nie dotyczył ich obowiązek 
wpisu. Wszystkie osoby posiadały również ważne zaświadczenia potwierdzające 
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(akta kontroli str.87-94) 

4. Starostwo za pośrednictwem ZDP częściowo zrealizowało zalecenia pokontrolne 
z przeprowadzonych w 2019 r. okresowych rocznych kontroli dróg, po których 
przebiegał Green Velo, w zakresie – poprawy montażu oznakowania pionowego, 
przycięcia i usunięcia zieleni, ścięcia i wyprofilowania pobocza, oczyszczenia rowów 
przydrożnych (1567N), usunięcia ubytków nawierzchni (1590N), oznakowania 
pionowego oraz wycinki zieleni drogowej (1592N). Nie zrealizowano natomiast 
zaleceń dotyczących – ścinki i wyprofilowania pobocza, w celu usprawnienia 
odpływu wód opadowych (1567N i 1592N) oraz w zakresie odmulenia  
i oczyszczenia rowów przydrożnych, przycięcia zieleni (1592N). 

W trakcie oględzin przeprowadzonych podczas niniejszej kontroli NIK23 ustalono 
uszkodzenia nawierzchni. W przypadku drogi nr 1567N – od lokalnych spękań 
siatkowych, wykruszeń krawędzi nawierzchni, po odcinkowo zlokalizowane wyboje. 

                                                      
17 MOR – Miejsce obsługi rowerzystów. 
18 MPR – Miejsce przyjazne rowerzystom. 
19 Dla trzech dróg książki założono w 2004 r., dla jednej w 2005 r. Dla dwóch mostów książki 
założono w 2003 r. 
20 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1134. 
21 Nr 1567N, 1592N, 1590N, 1725N. 
22 Nr JNI 30003467, JNI 30003468, które posiadały wystawione oceny całego obiektu – „3” w wyniku 
przeprowadzonych kontroli okresowych rocznych w roku 2019 na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo Budowlane. 
23 Z udziałem specjalisty z zakresu dróg i mostów. 
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Na drogach 1590N oraz 1592N, o nawierzchni gruntowej stwierdzono występowanie 
zadoleń i lokalnych nierówności nawierzchni.  

W ramach zaleceń z kontroli okresowej rocznej z 2019 r. i pięcioletniej z 2018 r. 
mostów, posadowionych w miejscowości Bykowo i Prosna do czasu kontroli NIK 
zrealizowane zostało zalecenie pokontrolne w zakresie poprawy nawierzchni jezdni 
na moście w miejscowości Bykowo. Ponadto w 2019 r. opracowano dokumentację 
projektową na przebudowę mostu w miejscowości Prosna. Pozostałe wnioski 
pokontrolne dotyczące prac naprawczych i porządkowych nie zostały 
zrealizowane24.  

(akta kontroli str.95-139, 289) 

W wyjaśnieniach Dyrektor ZDP podał, że częściowa realizacja zaleceń 
pokontrolnych spowodowana była brakiem środków finansowych w IV kwartale 2019 
r. i zaplanowaniem ich do realizacji w I kwartale 2020 r. Wskazał, że ze względu na 
stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, w związku  
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, realizacja zadań 
została przełożona na III kwartał 2020 r. 

(akta kontroli str.140-142) 

Stwierdzony w trakcie oględzin stan techniczny mostów pokrywał się ze stanem 
wskazanym w protokołach z kontroli okresowej. W trakcie oględzin ustalono: 

- lokalne spękania poprzecznych nawierzchni w obrębie dojazdów bitumicznych  
do obiektów mostowych oraz nawierzchni bitumicznej obiektu mostowego 
(Bykowo), 

- pęknięcia poprzeczne w lokalizacji dylatacji dojazd do obiektu – płyta pomostu 
(Bykowo), 

- widoczne zarysowania przyczółka w miejscu jego poszerzenia (Bykowo), 
- odpryski zabezpieczenia antykorozyjnego na konstrukcji kratowej stalowej 

(Prosna) oraz na balustradach obiektów (Prosna, Bykowo),  
- korozje belki gzymsu (Bykowo), 
- pojedyncze wykwity spodu płyty pomostu świadczące o braku izolacji pomostu 

(Bykowo), 
- ubytki betonu konstrukcji dźwigarów głównych i przyczółków (Bykowo) oraz 

izbicy filara (Prosna), jak również korozję zbrojenia w miejscach ubytków 
betonu (Bykowo), 

- nieuporządkowane nasypy i skarpy obiektów (Bykowo, Prosna), 
- nieuporządkowane koryto rzeki (Bykowo, Prosna). 

Według biorącego udział w oględzinach specjalisty z zakresu dróg i mostów 
wskazane wyżej uszkodzenia nawierzchni dróg powiatowych oraz mostów nie 

                                                      
24 Kontrola roczna: 
– most w miejscowości Bykowo, m.in. w zakresie: naprawy ubytków betonu w konstrukcji dźwigarów 
głównych; naprawy ubytków betonu przyczółków oraz wykonania elastycznej dylatacji;  
uporządkowania nasypów i skarp, belek podporęczowych i gzymsów oraz koryta rzeki; 
– most w miejscowości Prosna, m.in. w zakresie: uzupełnienia ubytków betonu na izbicy filara; 
uporządkowania nasypów i skarp, przestrzeni podmostowej, konstrukcji oporowych skrzydełek  
oraz koryta rzeki; 
Kontrola pięcioletnia: 
– most w miejscowości Bykowo, m.in. w zakresie: naprawy elementów odwodnienia, izolacji 
pomostu; oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, belek podporęczowych  
i gzymsów, konstrukcji pomostu,  dźwigarów, łożysk i podporów; wycinki roślinności na nasypach 
i skarpach, korycie rzeki; 
– most w miejscowości Prosna – m.in. remontu cząstkowego nawierzchni, uzupełnienia ubytków  
w konstrukcji mostu; wycinki roślinności na nasypach i skarpach; oczyszczenia i zabezpieczenia 
antykorozyjnego balustrad, izolacji pomostu, konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów. 
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zagrażały bezpieczeństwu w ruchu pojazdów. Stan techniczny nawierzchni drogi 
1725N ustalony został przez niego jako dobry, natomiast pozostałych dróg jako 
dostateczny. Mosty po kontrolach okresowych w 2019 r. posiadały ocenę „3”. 

Oględzinami NIK objęto również stan oznakowania pionowego Green Velo, 
w trakcie których ustalono, że w przebiegu Green Velo ustawiono łącznie 76 znaków 
R-4 (informacja o szlaku rowerowym), 20 znaków A-24 (rowerzyści), jeden znak  
R-4b (zmiana kierunku szlaku rowerowego), dwa znaki R-4c (drogowskaz tablicowy 
szlaku rowerowego) oraz trzy znaki R-4d (drogowskaz szlaku rowerowego  
w kształcie strzały podający odległość). Znaki były widoczne, ich stan techniczny nie 
budził zastrzeżeń. 

Ww. oznakowanie występujące na drogach powiatowych było, poza niżej 
wymienionymi przypadkami, zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
opracowanym stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 1 pn. 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 
umieszczania na drogach, pkt 8.2 oraz 2.2.26 do rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych. 

(akta kontroli str.87-88, 111-139, 289) 

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

Na odcinkach Green Velo zlokalizowanych na drodze powiatowej: 
− 1567N brakowało 13 znaków R-4 oraz czterech znaków A-24, 
− 1592N brakowało jednego znaku R-4, 
− 1590N brakowało dwóch znaków R-4.  

Było to niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ww. dróg oraz  
punktem 8.2 oraz 2.2.26 ww. załącznika nr 1 (pn. Szczegółowe warunki techniczne  
dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach) do 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych. 

(akta kontroli str.111-139) 

W wyjaśnieniach Dyrektor ZDP podał, że znaki zostały posadowione wg założeń 
projektu organizacji ruchu, ale w trakcie eksploatacji drogi zostały zniszczone bądź 
ukradzione. O fakcie tym nie został poinformowany przez pracowników 
wykonujących bieżące prace porządkowe. 

 (akta kontroli str.141-142, 289) 

1.3.  Umowa partnerska i umowa o dofinansowanie nie zobowiązywały Starostwa 
do monitorowania wskaźników produktu i rezultatu oraz przekazywania takich 
informacji Samorządowi Województwa lub innemu podmiotowi. 

Według informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie,  
w latach 2016 – 2020 (I kwartał) na zarządzanym przez Powiat odcinku Green Velo 
nie wystąpiły problemy, przypadki zagrożeń oraz wypadki z udziałem rowerzystów. 

Zarówno Starosta jak i Dyrektor ZDP nie wskazywali na problemy, trudności  
w zarządzaniu Szlakiem. 

W kontrolowanym okresie do Starostwa nie wpłynęły skargi, wnioski i zapytania 
dotyczące odcinka Green Velo, znajdującym się na terenie Powiatu. 

(akta kontroli str.7-16, 143-145) 

W kontrolowanym okresie Starostwo utrzymywało wschodni odcinek Szlaku 
przekazany mu w 2015 r. przez Samorząd Województwa w ramach realizacji 
projektu. Zapewniło w swoim budżecie środki finansowe na jego bieżące 
utrzymanie, wydatkując je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Przeprowadziło także roczne i pięcioletnie kontrole okresowe stanu technicznego 
tych obiektów i dokonało przebudowy dróg tworzących zarządzany przez niego 
odcinek Green Velo. Kontrola wykazała jednak, że oznakowanie Szlaku było 
niekompletne. 

2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania 
Szlaku, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej 

2.1. W kontrolowanym okresie w Starostwie nie gromadzono, nie wykorzystywano 
oraz nie analizowano informacji związanych z rzeczywistym wykorzystaniem 
odcinka Szlaku. Jak wyjaśnił Starosta nie zachodziła potrzeba gromadzenia takich 
informacji. 

(akta kontroli str.146-147) 

2.2. Powiat posiadał dokument pn. Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na 
lata 2016-202025, zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/213/2016 Rady Powiatu  
w Kętrzynie z dnia 22 marca 2016 r. W dokumencie tym jednym z celów 
strategicznych była promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych. Celem 
operacyjnym było uatrakcyjnienie oferty dla turystów. Nie wspomniano w nim jednak 
o Green Velo przebiegającym przez Powiat Kętrzyński. Skupiono się natomiast  
na promocji szlaku zamków i pałaców znajdujących się na terenie Powiatu 
Kętrzyńskiego. 

(akta kontroli str.148-152) 

W wyjaśnieniach Starosta nie potrafił podać przyczyn nie ujęcia w obowiązującej 
Strategii działań promocyjnych związanych z Green Velo. Wskazał, że po objęciu 
funkcji Starosty pod koniec 2018 r. przeprowadził przegląd zastanych spraw i zlecił, 
aby w nowo opracowywanej strategii na lata 2021 – 2027 ujęto promocję Szlaku. 

(akta kontroli str.153-155) 

W projekcie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2027 
ujęto dwa zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji tras rowerowych” oraz „Rozwój 
infrastruktury i turystyki rowerowej”. Przewidziano m.in. współpracę z sąsiednimi 
gminami i powiatami oraz budowę infrastruktury towarzyszącej Green Velo  
w przypadku takiej konieczności, wynikającej z uprzednio przeprowadzonej 
inwentaryzacji tej trasy. 

Starostwo nie opracowało innych dokumentów planistyczno – strategicznych,  
w których wskazano wykorzystanie Green Velo, ponieważ wg wyjaśnień Starosty 
Szlak nie jest priorytetem wśród tras rowerowych, gdyż przebiega w ciągu dróg 
powiatowych. 

(akta kontroli str.146-147, 156-160) 

2.3. W latach 2016-2020 (I kw.) Powiat nie zawierał umów i porozumień  
w zakresie zarządzania Green Velo, ponieważ wg Starosty nie było takiej potrzeby. 
Wystarczający był zarząd sprawowany przez ZDP. 

(akta kontroli str.146-147, 153-155, 160) 

2.4. Powiat nie podejmował współpracy z podmiotami posiadającymi 
rekomendację MPR, ponieważ, jak stwierdził Starosta, przedsiębiorcy nie byli 
zainteresowani nawiązaniem współpracy. 

(akta kontroli str.153-155, 160) 

2.5. W analizowanym okresie problematyka związana z funkcjonowaniem Szlaku  
i infrastruktury towarzyszącej nie była poruszana na sesjach Rady Powiatu  
                                                      
25 Dalej: „Strategia”. 
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w Kętrzynie. Ponadto, jak podał Starosta, radni nie zwracali się z wnioskami, 
zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi Green Velo. 

2.6. Starostwo nie powołało oraz nie współuczestniczyło w powołaniu instytucji 
otoczenia biznesu jak np. fundusz poręczeń kredytowych, fundusz pożyczkowy, 
lokalna grupa działania, inkubator przedsiębiorczości, centrum informacyjne, 
agencja rozwoju lokalnego, w celu realizacji zadań mających na celu wykorzystanie 
Szlaku i ewentualnie rozwoju infrastruktury towarzyszącej, ponieważ wg wyjaśnień 
Starosty nie było takiej potrzeby.  

(akta kontroli str.153-155, 160) 

2.7. Rada Powiatu podjęła pięć uchwał dotyczących przyjęcia Programów 
współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie26 na lata 201627, 201728, 201829, 
201930 i 202031 (dalej: Programy współpracy).  

Przyjęcie Programów współpracy zostało poprzedzone pięcioma ogłoszeniami 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  
do projektów ww. programów. 

W trakcie analizy ustalono, że ww. programy na lata 2016 – 2018 nie zawierały 
bezpośrednich zapisów dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie turystki rowerowej. Natomiast w programach na lata 2019 – 2020  
w punkcie VIII w priorytetowych zadaniach publicznych wskazano ogólny zapis  
pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa”, który 
miał być realizowany poprzez m.in. organizację rajdów rowerowych.  
Nie było natomiast szczegółowych zapisów dotyczących wykorzystania na ten cel 
Green Velo.  

(akta kontroli str.161-224) 

W wyjaśnieniach Starosta nie potrafił podać przyczyn nie ujęcia w Programach 
współpracy na lata 2016 – 2018 działań związanych z wykorzystaniem Szlaku. 
Wskazał, że po objęciu funkcji Starosty pod koniec 2018 r. przeprowadził przegląd 
zastanych spraw i zlecił, aby w Programach współpracy od 2019 r. ujęto ogólnie 
zadania z zakresu organizacji rajdów rowerowych. Wskazał, że poza Green Velo na 
terenie Starostwa funkcjonują też inne ścieżki rowerowe, natomiast Szlak niczym się 
nie wyróżnia, ponieważ przebiega w ciągu dróg powiatowych. 

(akta kontroli str.146-147) 

W analizowanym okresie w oparciu o ww. Programy współpracy, Starostwo 
przyznało dwie dotacje32 na realizację zadań, których tematyka dotyczyła 
wykorzystania Green Velo. Łączna kwota dotacji wyniosła 9,1 tys. zł. Zostały one 
zrealizowane do kwoty 8,4 tys. zł. Niewykorzystane 0,7 tys. zł zostało zwrócone na 
rachunek Starostwa. 

(akta kontroli str.225-272) 
                                                      
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm., dalej: „ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie”. 
27 Uchwała nr VV/183/2015 z 16 grudnia 2015 r. 
28 Uchwała nr XLI/308/2016 z 28 listopada 2016 r. 
29 Uchwała nr LVIII/419/2017 z 29 listopada 2017 r. 
30 Uchwała nr II/14/2018 z 29 listopada 2018 r. 
31 Uchwała nr XVI/152/2019 z 28 listopada 2019 r. 
32 Na zadanie pn. „Rowerzysty poznawanie Green Velo na północnej ścianie: realizowane przez 
Mołtajńskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja” przyznano w 2016 r. – 4.079 zł, 
Wykorzystano 3.612,12 zł. Niewykorzystaną kwotę 466,88 zł zwrócono na rachunek Starostwa.  
Na zadanie pn. „A może rowerem nad morze?” przyznano w 2018 r. – 5.000 zł. Wykorzystano 
4.789,90 zł. Niewykorzystaną kwotę 210,20 zł zwrócono na rachunek Starostwa. 
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2.8. W kontrolowanym okresie Powiat nie współpracował i nie wspierał innych 
podmiotów w zakresie realizacji zadań mających na celu wykorzystanie Green Velo  
i rozwój infrastruktury towarzyszącej. Jak podał Starosta, w kontrolowanym okresie 
żaden podmiot zewnętrzny nie złożył propozycji współpracy w zakresie rozwoju 
takiej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 146-147, 160) 

2.9. W latach 2016-2020 (I kwartał) Szlak był wykorzystywany jako element  
promocji Starostwa. Informacje na temat Green Velo zamieszczone  
zostały na stronie internetowej Starostwa33.  

W okresie trwałości projektu, w 2016 r. Starostwo przygotowało aplikację mobilną 
oraz broszurę informacyjną, w której zawarte zostały informacje dotyczące  
Green Velo. Łączne wydatki na ww. działania promocyjne wyniosły 20,7 tys. zł. 

(akta kontroli str.160, 273-287-288) 

2.10. Jak podał Starosta, zarówno na spotkaniach z przedsiębiorcami, jak i na 
spotkaniach z pracownikami nie docierały do niego sygnały, aby Szlak przyczynił się 
do wzrostu turystyki na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Wskazał, że być może 
spowodowane jest to tym, że przebiega on w ciągu dróg powiatowych, co nie jest 
specjalnie atrakcyjne dla rowerzystów. 

(akta kontroli str.153-155) 

2.11. Starostwo nie planowało rozbudowy Green Velo. 
(akta kontroli str.153-155) 

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

Starostwo podejmowało działania w celu promocji Szlaku, w tym na rzecz 
zwiększenia wiedzy o jego przebiegu wśród społeczeństwa. Podejmowało także 
współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania Szlaku i zlecało 
im zadania z zakresu turystyki związane ze Szlakiem. Nie dysponowało natomiast 
wiedzą o wzroście ruchu turystycznego, w tym związanego ze Szlakiem, pomimo  
iż rozwój turystyki, ujęty był jako jeden z celów w Strategii Powiatu Kętrzyńskiego.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, 
wnioskuje o: 

Dostosowanie oznakowania Szlaku do wymogów zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu przez które przebiega Szlak oraz rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych dla znaków drogowych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

                                                      
33 Pod adresem internetowym: http://starostwo.ketrzyn.pl/?page_id=7993. 
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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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2020 r. 

Kontroler 

 
 

Dyrektor Delegatury  
 Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
 

Leszek Żywucki 
główny specjalista kontroli państwowej 

 z up. 
Piotr Wanic 

Wicedyrektor 
 

  
……………………………………………………… …………………………………………………... 

    (podpis)                  (podpis) 
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