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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu 9 września 2009 r. w zakresie zarządzania 

ruchem na drogach powiatowych i gminnych 
 
 
 
 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), pracownicy 
Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
przeprowadzili kontrolę w zakresie działania Starosty Opatowskiego, jako organu zarządzającego 
ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Opatowskiego. 
 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli nakłada się następujące zalecenia: 
 

1. Sprecyzować jednoznacznie zapisy upowaŜnienia, dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Opatowie, do załatwiania spraw w imieniu Starosty Opatowskiego wynikających 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

2. Uregulować sprawę dot. treści pieczątki, uŜywanej przez Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opatowie do zatwierdzania projektów czasowej organizacji ruchu 
(upowaŜnienie Starosty Opatowskiego z dnia 6 lipca 2005 r., znak: Or.I.0114-14/05 oraz 
oświadczenie z dnia 9 września 2009 r.). 

Mając powyŜsze na uwadze oczekuję od Pana Starosty w terminie 30 dni od otrzymania 
niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonywania zaleceń, bądź podjętych działaniach 
na rzecz realizacji zadania. 
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Informuję ponadto iŜ, zarządzanie ruchem na drogach odbywa się w oparciu o zatwierdzone 

projekty stałej organizacji ruchu. Na terenie Powiatu Opatowskiego w/w projekty posiada jedynie 
11,88 % dróg powiatowych i 3,08 % dróg gminnych (stan na dzień 9 września 2009 r.).  

 

W związku z powyŜszym proszę o spowodowanie opracowania wymaganej dokumentacji 
dla pozostałych dróg będących w Pana zarządzie. 

 


