WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.IV.431.8.2017.MK

Bydgoszcz,

grudnia 2017 r.

Pan
Piotr Boiński
Starosta Brodnicki
ul. Kamionka 18
87-300 Brodnica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm) w dniach 30.10.2017 r. – 31.10.2017 r. Wojewoda KujawskoPomorski przeprowadził kontrolę Starosty Brodnickiego, adres: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica,
zrealizowaną przez zespół kontrolny w składzie:
− Marek Kosmatka – ekspert w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownik zespołu kontrolnego,
− Krzysztof Krzyżaniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kontroler zespołu
kontrolnego,
prowadzący kontrolę na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 636/2017
z dnia 17 października 2017 r.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie sprawdzenia prawidłowości dokumentacji w związku
z przeprowadzaniem przez Starostę Brodnickiego kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.
I.

Ustalenia organizacyjne.

1. W okresie objętym kontrolą Starostą Brodnickim był Pan Piotr Boiński (Uchwała nr I/3/2014
Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Brodnickiego).
2. Na podstawie § 24 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy załącznik
do uchwały nr 158/88/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r.
realizacją zadania będącego przedmiotem kontroli zajmuje się Wydział Komunikacji
i Transportu.

3. W ramach podziału zadań i kompetencji, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym
załącznik Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Wicestarosta
bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
4. Zgodnie z przedłożonymi zakresami czynności, zadaniami z zakresu przedmiotowej kontroli
zajmuje się Pani Jadwiga – z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
i Pani Małgorzata Piątek – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.
II.

Ustalenia związane z przedmiotem kontroli.

Sprawdzono dokumentację prowadzoną w związku z wykonywaniem zadania w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców zlokalizowanych na
terenie powiatu brodnickiego:
a) zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1324)
w okresie objętym kontrolą zostały sporządzone roczne plany kontroli ośrodków szkolenia
kierowców tj.: na 2016 r. oraz 2017 r. zatwierdzone przez Starostę Brodnickiego odpowiednio
dnia 26.04.2016 r. oraz 29.03.2017 r. Zatwierdzone plany kontroli nie były aneksowane,
b) w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 16 z 17 zaplanowanych kontroli ośrodków
szkolenia kierowców. Termin kontroli jednego z ośrodków szkolenia kierowców przesunięto
na IV kwartał br.
c) kontrole ośrodków szkolenia kierowców przeprowadzone zostały na podstawie upoważnień
do kontroli Starosty Brodnickiego,
d) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli zostały sporządzone zgodnie z art. 79 ust. 6
ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2168 z późn. zm.),
e) kontrole zostały przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,
f) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców zawierają
wszystkie elementy określone we wzorze załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie kontroli
ośrodków szkolenia kierowców,
g) organ udokumentował ustalenia z kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców w protokołach kontroli. Szczegółowej kontroli poddano 16 protokołów z kontroli
ośrodków szkolenia kierowców, które zawierały wszystkie elementy określone we wzorze
załącznika nr 3 ww. rozporządzenia,
h) w czterech przypadkach z uwagi na uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych
kontroli ośrodków szkolenia kierowców Starosta wydał przedsiębiorcom zalecenia
pokontrolne,
i) stwierdzono, iż Starosta Brodnicki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących
pojazdami sporządza na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego analizę statystyczną w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych
w ośrodkach szkolenia kierowców funkcjonujących na terenie powiatu brodnickiego,
j) zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Starosta
Brodnicki prowadzi ewidencję podmiotów prowadzących szkolenia. Ewidencja zawiera
wszystkie elementy wymienione w art. 30 ust. 2 ww. ustawy,

k) zgodnie z pisemnym oświadczeniem w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi na
działalność ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do ewidencji Starostwa Brodnickiego,
l) w okresie objętym kontrolą zostały wydane cztery decyzje o zakazie prowadzenia przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców.
III. Zalecenia pokontrolne.
Brak zaleceń pokontrolnych.
IV. Informacje dodatkowe.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Starostę
Brodnickiego pod pozycją nr 40/2017.
Do Projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.
W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń bądź uzupełnień

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz
pozostaje w aktach kontroli.
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