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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wyniki kontroli problemowej Straży Miejskiej w Kielcach przeprowadzonej w dniach
20-27.10.2021 roku, na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o strażach gminnych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1763), ~ 5 i ~ 7, ~ 8, * 9, ~ 10 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu
sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220,
poz. 1733 ze zm.) oraz zatwierdzonego przez Wojewodę Swiętokrzyskiego Planu kontroli
okresowych oddziałów straży miejskich na rok 2021, przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik Zespołu:
1) podinsp. Paweł Niewczas

Członkowie Zespołu Kontrolnego:
2) asp. szt. Paweł Dziopa

3) asp. szt. Paweł Kubuś

4) podkom. Marcin Tomaszewski

- ekspert Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach

- specjalista Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach

- specjalista Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach

- specjalista Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

wykazały, że podczas kontroli poddano ocenie: realizację czynności związanych
z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań oraz stosowanie
uprawnień.

Kontrolą objęto okres działania jednostki w dniach 01.01.2021 r. - 30.06.2021 roku.
Kontrolę przeprowadzono w obecności p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Kielcach - Pani Barbary Brzeszcz.

Przebieg kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 04 listopada 2021 r.
(znak: l.dz. E-PN-5320/21/3/1/2021) wykonanym w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz
protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Kielcach, kontrolujący przekazali p.o. Komendantowi - Pani Barbarze Brzeszcz.
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Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłościami:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Prowadzenie czynności z przekroczeniem terminów instrukcyjnych zawartych w ustawie
z dnia 24 sierpnia 2001 r. - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 457 ze zm.) (sprawa RSOW-150/21, RSOW-156/21).

2. Brak w formularzu, wniosku o ukaranie - miejsca na uwagi, między innymi dotyczące
nałożenia mandatu karnego (sprawa RSOW - 162/21, RSOW - 223/21).

Ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosownych uprawnień zespół kontrolny
ocenił pozytywnie.

Mąjąc na uwadze powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, wnoszę 0:

1. Zwiększenie nadzoru przez p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach nad
prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, w celu
terminowego ich prowadzenia i prawidłowego dokumentowania.

2. Przeprowadzenie zajęć doskonalenia zawodowego dla strażników Straży Miejskiej
w Kielcach przez p.o. Komendanta tej Straży, w celu omówienia powyższej tematyki oraz
wyeliminowania stwierdzonych uchybień, jak również udokumentowania tego faktu
w dzienniku szkoleń.

Informując o powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego poprzez Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, w terminie 21 dni od daty otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego - o sposobie wykorzystania w/w uwag i wniosków lub
przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości.
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Do wiadomości - kopia wystąpienia pokontro1ne~o:
1. Prezydent Miasta Kielce.
2. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.
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