Białystok, 15 stycznia 2015 r.
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15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
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Pan
Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1383 ze zm.), § 11 rozporządzenie 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.) oraz
zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Podlaskiego „Programem kontroli StraŜy
Miejskiej w Suwałkach”, w dniach 25 – 28 listopada 2014 r. upowaŜnieni funkcjonariusze
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:
1. podinsp. Wojciech Snopko – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku – upowaŜnienie Nr 1/2014 znak ZK-I.431.7.2014.DW z 17 listopada
2014 r. wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
2. podkom. Janusz Przymierski – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku – upowaŜnienie Nr 2/2014 znak ZK-I.431.7.2014.DW
z 17 listopada 2014 r. wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
przeprowadzili kontrolę w StraŜy Miejskiej w Suwałkach.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
− wykonywanie przez straŜników miejskich uprawnień określonych w art. 12 ustawy
o straŜach gminnych,
− uŜycie przez straŜników miejskich środków przymusu bezpośredniego określonych
w art. 14 ustawy o straŜach gminnych,
− prowadzenie ewidencji określonych w art. 9a ust. 1 ustawy o straŜach gminnych.
od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Wykonywanie
zadań
z nieprawidłowościami.

w

kontrolowanym

zakresie

oceniam

pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe funkcjonariusze StraŜy Miejskiej
w Suwałkach w sposób prawidłowo realizują zadania określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych. Ewidencje straŜy, o których mowa w art. 9a ust. 1
ww. ustawy prowadzone są zgodnie z przepisami. StraŜnicy StraŜy Miejskiej w Suwałkach
wobec sprawców wykroczeń stosują w zdecydowanej większości przypadków środki
oddziaływania wychowawczego, o których mowa w art. 41 k.p.w. Komendant StraŜy
Miejskiej w Suwałkach uczestniczył w pracach zespołów zadaniowych organizowanych przez
Komendę Miejską Policji w Suwałkach a straŜnicy brali udział we wspólnych słuŜbach
z funkcjonariuszami Policji oraz realizowanych programach profilaktycznych. StraŜ Miejska
prawidłowo realizuje przepisy zawarte w rozporządzeniu MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. JednakŜe
zwrócono uwagę, Ŝe w upowaŜnieniach straŜników do nakładania grzywien w drodze
mandatów karnych powinna być tylko jedna podstawa prawna ich wydania, tj. § 3 ust. 2
rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które straŜnicy
straŜy gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ponadto
w poddanych kontroli odcinkach mandatów karnych ujawniono niekompletne podstawy
prawne i opisy ujawnionych czynów stanowiących wykroczenie oraz brak czytelnych
podpisów osób ukaranych mandatami. Wpisy w notatnikach słuŜbowych straŜników
dotyczące faktu legitymowania osób nie zawierają wszystkich elementów (adnotacji),
o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
zakresu i sposobu wykonywania przez straŜników gminnych (miejskich) niektórych
czynności.
Mając na uwadze powyŜsze wnoszę o dostosowanie posiadanych upowaŜnień
wskazanych powyŜej do obowiązujących przepisów prawa, zwiększenie nadzoru nad
prawidłowością wypełniania odcinków mandatów karnych a takŜe nad prawidłowym
sposobem
dokumentowania
w
notatnikach
słuŜbowych
danych
związanych
z legitymowaniem osób przez straŜników miejskich.
Informując o powyŜszym, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.
Jednocześnie proszę o poinformowanie mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania
zaleceń, a takŜe o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną
wykonane.
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