
PROTOKÓŁ KONTROLI NR WI.09303/2/222/135/05
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU

Z siedzibą w Rybniku ul. 3 maja 31 a zwanego w dalszej części  Starostwem Powiatowym .
Pan Damian Mrowiec zajmuje stanowisko Starosty od dnia 19.11.2002 roku .
Kontrolę przeprowadzili w okresie od dnia 24.01.2005 r. do dnia 04.02.2005 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podstawa prawna kontroli : art.86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204 , poz.2088 )

Przedmiotem kontroli było :
Wydawanie licencji ,zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w okresie od 2002 r. do 2004 r.

W toku kontroli ustalono : 
W okresie podlegającym kontroli tj. od 2002 roku do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do 04.02.2005 roku wydawanie licencji , zezwoleń oraz zaświadczeń znajduje się w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej Referatu Komunikacji . Osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Komunikacji jest Sekretarz Powiatu Pani Janina Grosek .
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono , że :  

W roku 2002 wydano : 

I.LICENCJE 

A/ nie wydano licencji na krajowy  transport osób ,
B/ wydano 1 licencję na krajowy transport rzeczy 

II.ZEZWOLENIA

A/ nie wydano zezwoleń na linie regularne oraz regularne specjalne ,

III.ZAŚWIADCZENIA 

A/ 17 zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne ,
B/ 9 zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne , 
W roku 2003 wydano : 

I .Licencje

A/ 12 licencji na krajowy transport osób ,
B/ 70 licencji na krajowy transport rzeczy ,

II.ZEZWOLENIA

A/ nie wydano zezwoleń na linie regularne oraz regularne specjalne ,

III. ZAŚWIADCZENIA 

A/ 36 zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne ,
B/ 5 zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne     
C/ nie wydano zaświadczeń na krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy osób na   
   potrzeby własne ,

W roku 2004 wydano : 

I.LICENCJE

A/ 3 licencje na transport osób ,
B/ 54 licencji na transport rzeczy ,

II. ZEZWOLENIA 

A/ nie wydano zezwoleń na linie regularne oraz regularne specjalne ,

III. ZAŚWIADCZENIA 

A/ 24 zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz rzeczy ,
B/ 6 zaświadczeń na międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz 
    rzeczy ,
C/ nie wydano zaświadczeń na krajowy i międzynarodowy przewóz  osób ,

Czynnościom kontrolnym w zakresie wydanych licencji , zezwoleń i zaświadczeń objęto :

	W 2002 roku :


Licencję nr 0017285 z dnia 27.09.2002 r. na transport drogowy rzeczy .Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 29.07.1998 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 26.08.2002 r. przez Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji w Rybniku . W powyższym zaświadczeniu w polu oznaczenie przedsiębiorcy figuruje .........................natomiast w udzielonej licencji w polu nazwa przedsiębiorcy widnieje wpis Usługi Transportowe Ciężkie .............................
Załącznik 1/2002
Zaświadczenie nr 0060935 z dnia 14.10.2002 r. na przewóz rzeczy – wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki . Złożono wniosek o wydanie zaświadczenia na trzy pojazdy . Wypisy z zaświadczeń oznaczono numerami 00037,00038 i 00039 .
Załącznik 2/2002

	W 2003 roku :


Licencję nr 0017293 z dnia 12.06.2003 r. – na transport drogowy rzeczy wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki .Złożono wniosek o udzielenie licencji na jeden pojazd . Wypis z licencji oznaczono nr 0029 . Następnie strona złożyła wniosek o zgłoszenie do licencji nowego pojazdu , na który wystawiono wypis z numerem 0002 dnia 05.07.2004 r.

Zaświadczenie nr 0060955 z dnia 10.02 2003 r. na przewóz rzeczy . Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25.11.2002 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 05.02.2003 r. przez Starostwo Powiatowe Referat  Komunikacji  w Rybniku . W powyższym zaświadczeniu w polu oznaczenie przedsiębiorcy figuruje ................................................natomiast w wydanym zaświadczeniu w polu nazwa przedsiębiorcy widnieje wpis ................................. Brak aktualnego wypisu z zaświadczenia określającego nazwę przedsiębiorcy . Złożono wniosek o wydanie zaświadczenia na dwa pojazdy . Wypisy z zaświadczeń oznaczono numerami 0103 i 0104 .
Załącznik 2/2003

	W 2004 roku :



Licencję nr 0059010 z dnia 09.01.2004 r. na transport drogowy rzeczy . Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.03.2001 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 31.12.2003 r. przez Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji w Rybniku .W powyższym zaświadczeniu w polu oznaczenie przedsiębiorcy figuruje ............................natomiast w udzielonej licencji w polu nazwa przedsiębiorcy widnieje wpis Usługi Transportowe .............................. Brak aktualnego wypisu z zaświadczenia określającego nazwę przedsiębiorcy .
Załącznik nr 1 /2004

Licencję nr 0059015 z dnia 19.01.2004 r. na transport drogowy rzeczy . Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 21.08.1995 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 15.01.2004 r. przez Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji w Rybniku .W powyższym zaświadczeniu w polu oznaczenie przedsiębiorcy figuruje ............................natomiast w udzielonej licencji w polu nazwa przedsiębiorcy widnieje wpis Usługi Transportowe .............................. Brak aktualnego wypisu z zaświadczenia określającego nazwę przedsiębiorcy .
Załącznik nr 2 /2004

Licencję nr 0063177 z dnia 28 .01.2004 r. na transport drogowy rzeczy . Do wniosku dołączono dwie kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 06.02.1998 r. potwierdzone za zgodność z oryginałem w dniu 26.01.2004 r. przez Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji w Rybniku .W powyższym zaświadczeniu w polu oznaczenie przedsiębiorcy figuruje ............................natomiast w udzielonej licencji w polu nazwa przedsiębiorcy widnieje wpis .............................. Brak aktualnego wypisu z zaświadczenia określającego nazwę przedsiębiorcy .
Załącznik nr 3 /2004

Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku licencji na transport drogowy rzeczy o następujących numerach : 0063182 , 0063191 , 0063207 , 0063210 ;

Licencję nr 0063216 z dnia 23.06.2004 r. na transport drogowy rzeczy  - wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki ,

Zaświadczenie nr 0097963 z dnia 06.01.2004 r. na krajowy przewóz rzeczy - wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki ,

Zaświadczenie nr 0097973 z dnia 01.03.2004 r. na krajowy przewóz rzeczy - wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki ,

Zaświadczenie nr 0097979 z dnia 02.07.2004 r. na międzynarodowy przewóz rzeczy - wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki ,

Zaświadczenie nr 0097987 z dnia 02.07.2004r. na krajowy przewóz rzeczy . Zaświadczenie wydano dla podmiotu gospodarczego , który jako jedyny przedmiot swojej działalności gospodarczej wykazał usługi transportowe . Do wniosku strona dołączyła oświadczenie , że pojazd będzie wykorzystywany tylko do przewozu opału , drewna i materiałów budowlanych na potrzeby własne oraz prywatnie na budowę domu córki . Brak wpisu o prowadzeniu dodatkowej działalności gospodarczej.
Załącznik nr 8 / 2004

Zaświadczenie nr 0137287 z dnia 26.11.2004 r. na krajowy przewóz rzeczy – wniosek kompletny zawiera wszystkie wymagane załączniki .

	Na tym kontrolę zakończono i poinformowano Pana Starostę o przysługującym mu prawie : 
	zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli , w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli pisemnych , umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli ,


	odmowy podpisania protokołu kontroli , z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność , w terminie 7 dni , wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli ,



	złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do faktów opisanych w niniejszym protokole kontroli , w terminie uzgodnionym z kontrolującymi .



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod pozycją : 
Or 0900/1/05 i Or 0900/2/05 .

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden wręczono w dniu 04.02.2005 r. Staroście .


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


Na podstawie art.86 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204 , poz.2088) Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przeprowadził w 

STAROSTWIE POWIATOWYM W RYBNIKU
Z siedzibą w Rybniku przy ulicy 3 Maja 31a

Kontrole w zakresie : wydawania licencji , zaświadczeń i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 

W związku z kontrolą , której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli , podpisanym w dniu 04.02.2005 r. , Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Panu Damianowi Mrowiec – Staroście Powiatu Rybnickiego niniejsze wystąpienie pokontrolne .

W poddanym kontroli okresie tj. od dnia wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym do dnia wszczęcia kontroli w kontrolowanym Starostwie Powiatowym w Rybniku przeprowadzono 237 postępowań administracyjnych w wyniku ,których udzielono 140 licencji oraz wydano 97 zaświadczeń .
Czynnościom kontrolnym poddano : dziesięć licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz siedem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne . 
Śląski Wojewódzki inspektor Transportu Drogowego pozytywnie ocenił sposób prowadzenia procedury udzielania licencji i wydawania zaświadczeń równocześnie jednak stwierdzając pojedyncze uchybienia . Nieprawidłowości dotyczyły sposobu oznaczania przedsiębiorcy w licencji i zaświadczeniu niezgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej .Organ rozpatrując wniosek strony umieszczał w licencji i zaświadczeniu inną nazwę niż zgłoszona we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  .
W tym przypadku należało udzielić licencji lub wydać zaświadczenie oznaczając przedsiębiorcę zgodnie z wpisem do KRS . 
W latach 2002 i 2003 wydano wypisy do zaświadczeń o nieprawidłowej numeracji .Wypisy powinny posiadać numerację zgodną z ilością posiadanych pojazdów i tak np. przedsiębiorca posiadający trzy pojazdy powinien posiadać trzy wypisy z numerami 0001,0002,0003 .
W roku 2004 wydano zaświadczenie nr 0097987 niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym . Zaświadczenie takie wydaje się w przypadku gdy przewozy realizowane są pomocniczo do podstawowej działalności gospodarczej . W tym przypadku jedynym przedmiotem działalności przedsiębiorcy są usługi transportowe a do wykonania przewozu na prywatne potrzeby nie wydaje się zaświadczenia na potrzeby własne . W ty przypadku należało wydać decyzję o odmowie wydania zaświadczenia .



