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Pani 

Agnieszka Olender 

Starosta Międzyrzecki 

 

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym  

w Międzyrzeczu  

 

 Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2019.1464 t.j.), oraz art. 51 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 23 

do 24 lipca 2019 r. zespół kontrolny w składzie:  

- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – 

przewodniczący zespołu kontrolnego, 

- Marek Maciejewski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, 

przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym, ul. Przemysłowa 

2,  

66-300 Międzyrzecz. 

 

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań jakie nakłada na starostę ustawa o 

kierujących pojazdami, w szczególności realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia 

kierowców  

w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia kontroli, w tym kontrola zgodnie z art. 44 pkt 1 

ustawy o kierujących pojazdami, ośrodków szkolenia kierowców znajdujących się na terenie 

powiatu międzyrzeckiego. 



Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

przekazuję sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę. 

Ustalenia kontroli 

W okresie objętym kontrolą Starostą Międzyrzeckim był Grzegorz Gabryelski od listopada 

2006 r. Od dnia 22 listopada 2018 r. Starostą Międzyrzeckim jest Pani Agnieszka Oleander. 

Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu 

była Pani Ewa Strychała. 

Zgodnie z art. 44 pkt 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 341z późn.zm.), starosta, (…), kontroluje ośrodek szkolenia kierowców co najmniej raz  

w roku(…). Celem kontroli było sprawdzenie czy przesyłane do wojewody lubuskiego 

sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami w latach 2016-

2019 były zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z planu kontroli rocznej dla wpisanych 

do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

 

Z przeprowadzonego postępowania kontrolnego wynika, że: 

- w roku 2016 na terenie powiatu międzyrzeckiego działało 17 ośrodków szkolenia 

kierowców natomiast ze sprawozdania z dnia 21 lutego 2017 r. znak: KD.5430.1.10.2017.DP 

przekazanego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Starostwo 

Powiatowe w Międzyrzeczu wykazało 16 ośrodków szkolenia kierowców.  W dokumentacji 

kontrolnej stwierdzono, że z dniem 6 czerwca 2016 r. decyzją znak: KD.5440.3.2016.AK 

został wykreślony z rejestru Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Gorzów w 

Międzyrzeczu natomiast Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Jurewicz poinformował w 

dniu 22 maja 2015r. o zawieszeniu działalności,  

- w roku 2017 na terenie powiatu międzyrzeckiego działało 16 ośrodków szkolenia 

kierowców natomiast ze sprawozdania z dnia 9 lutego 2018r. znak: KD.5430.1.13.2018.DP 

przekazanego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Starostwo 

Powiatowe w Międzyrzeczu wykazało 15 ośrodków szkolenia kierowców.  W dokumentacji 

kontrolnej stwierdzono, że z dniem 28 września 2017r. decyzją znak: KD.5440.1.2017.AK 

został wykreślony z rejestru ośrodek szkolenia kierowców Nauka Jazdy Leonard Kalota 

natomiast Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Jurewicz nadal miał zawieszoną 

działalność,  

- w roku 2018 na terenie powiatu międzyrzeckiego działało 16 ośrodków szkolenia 

kierowców.(pismo do LUW z 1 lutego 2019 r. znak: KD.5430.1.7.2019.DP). Starostwo 

Powiatowe w Międzyrzeczu w ,,Planie kontroli rocznej dla wpisanych do rejestru 



przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w 2018 r.” wykazało 15 

ośrodków szkolenia kierowców.   

W dokumentacji kontrolnej wynikało, że Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Jurewicz 

nadal miał zawieszoną działalność (źródło: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 

na dzień 23 kwietnia 2018 r.). 

W zakresie realizacji zadań jakie nakłada na starostę ustawa o kierujących pojazdami, w 

szczególności realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w okresie od dnia 1 

sierpnia 2015 r. do dnia kontroli, w tym kontrola, zgodnie z art. 44 pkt 1 ustawy o kierujących 

pojazdami, ośrodków szkolenia kierowców znajdujących się na terenie powiatu 

międzyrzeckiego działalność Starosty Międzyrzeckiego oceniono pozytywnie. 

 

 

 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji 

ustaleń kontroli. 
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