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Informacja

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wystąpienia pokontrolnego oraz o
podjętych działaniach w sprawie przedstawionych wniosków.

Numer i tytuł kontroli:

P/17/075 — Organizacja ruchu i utrzymanie dróg przekazanych jednostkom samorządu
0 terytorialnego po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub

autostrad.

1. Nadawanie numerów dróg przejętych odcinkom starodroża DK 8.

Gmina Zambrów wystąpi do GDDKIA z wnioskiem o nadanie nowych numerów drogom
przejętym jako starodroża drogi DK 8.

2. Założenie i prowadzenie ewidencji przejętych dróg.

Po otrzymaniu odpowiednich numerów nadanym starodrożom i uznaniu je za publiczne
gminne, zostaną założone książki drogi i będzie prowadzona właściwie ich ewidencja.

3. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego przejętych dróg oraz
znajdującego się w ich ciągu mostu zgodnie z zasadami określonymi w Prawie budowlanym.

Kontrola stanu technicznego wszystkich dróg publicznych fw tym również przejętych starodroży
i obiektu mostowego w miejscowości Wiśniewo) zostanie przeprowadzona w bieżącym roku
przez osobę posiadającą właściwe dla takich obiektów uprawnienia.

4. Skorygowanie sposobu ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntów pod starodrożem
DK 8, doprowadzając do zgodności z dokumentacją uzyskaną z GDDKiA oraz ujęcie w
ewidencji księgowej wartości obiektów budowlanych na przejętych drogach.

Wartość gruntów pod starodrożem DK 8 wpisano do ewidencji księgowej zgodnie z
dokumentacją uzyskaną z GDDKiA.
Zlecono biegłemu rzeczoznawcy sporządzenie operatów szacunkowych obiektów budowlanych
na przejętych drogach (odcinki dróg asfaltowych w Sędziwujach i w Wiśniewie oraz mostu w
Wiśniewie). Po otrzymaniu operatów szacunkowych wartość tych obiektów zostanie ujęta w
ewidencji księgowej Gminy Zambrów.

5. Rzetelne sporządzanie informacji przekazywanych do GDDKiA o sieci dróg publicznych.

Dane dotyczące dróg publicznych (w szczególności długość) zostały skorygowane i prawidłowo
ujęte w sprawozdaniu do GDDKiA za 2017 r.



6. Zapewnienie odpowiedniego utrzymania oznakowania na starodrożu DK 8.

Mało czytelne i brakujące znaki zostały zmienione i uzupełnione. Nowe znaki zamontowano na

starodrożu w miejscowości Wiśniewo. Znak wymagający ponownej stabilizacji będzie

zamontowany niezwłocznie po rozmarznięciu gruntu i ustąpieniu ujemnych temperatur.

7. Zapewnienie funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Wójt Gminy Zambrów swoim zarządzeniem Nr 227/VII/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. uchylił

zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Zambrów z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zambrów i jednostkach

organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji. Na podstawie tego zarządzenia ustalił

Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zambrów i zobowiązał kierowników komórek

organizacyjnych do jego wdrożenia i stosowania.
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