Białystok, 18 listopada 2014 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
ZK-I.431.6.2014.DW

Pan
Krzysztof Kolenda
Komendant StraŜy Miejskiej
w Białymstoku
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.), § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania
nadzoru nad działalnością straŜy gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1733
ze zm.) w dniach 16 – 17 października 2014 r. upowaŜniony funkcjonariusz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:
1. podinsp. Wojciech Snopko – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku – upowaŜnienie Nr 1/2014 znak ZK-I.431.6.2014.DW
z 8 października 2014 r. wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
przeprowadzili kontrolę doraźną w StraŜy Miejskiej w Białymstoku.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
− zbadanie z ramienia Wojewody Podlaskiego zgodności działania StraŜy Miejskiej
w Białymstoku z przepisami ustawy o straŜach gminnych (wykonywanie przez
straŜników miejskich uprawnień określonych w art. 12 ustawy o straŜach gminnych),
w tym zwłaszcza prawidłowości czynności podejmowanych w stosunku do właścicieli
posesji przy ul. Ścianka 31A w Białymstoku.
od 27 maja do 30 września 2014 r.
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe funkcjonariusze StraŜy Miejskiej
w sposób prawidłowy realizują zadania określone w art. 10 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o straŜach gminnych. Ewidencje, o których mowa w art. 9a ust. 1 cyt. wyŜej ustawy
prowadzone są prawidłowo. StraŜnicy miejscy posiadają upowaŜnienia do nakładania
mandatów karnych oraz upowaŜnienia do kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska na terenie Miasta Białystok – wydane na podstawie
obowiązujących, w tym zakresie, przepisów.
Interwencje funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Białymstoku przy ul. Ścianka 31A
w Białymstoku, które odbyły się 27 maja 2014 r i 11 czerwca 2014 r. były realizowane

zgodnie z uprawnieniami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o straŜach gminnych. W powyŜszej sprawie czynności straŜników dotyczyły niewywiązania
się właściciela nieruchomości z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podczas interwencji podjętych przez
StraŜników Miejskich na posesji przy ul. Ścianka 31 A nie podejmowali Ŝadnych czynności
i nie wydawali poleceń na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Specjalista StraŜy Miejskiej w Białymstoku GraŜyna Maliszewska poinformowała
jedynie Pana Henryka Bielawskiego o zagroŜeniach wynikających ze składowania materiałów
budowlanych zmieszanych z drewnem przy ścianie sąsiadującego budynku.
Dokumentację fotograficzną z terenu posesji przy ul. Ścianka 31A w Białymstoku
straŜnicy miejscy wykonali na podst. art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o straŜach gminnych, zgodnie z którym straŜnik wykonując zadania określone w art. 10 i 11
ma prawo do dokonania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
oskarŜania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
W związku z tym, iŜ nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień
w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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