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Zbigniew Kępa
Komendant Straży Miejskiej
w Chmielniku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wyniki kontroli problemowej Straży Miejskiej w Chmielniku przeprowadzonej w dniu
06 maja 2022 roku, na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o strażach gminnych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) oraz ~ 5 ust 1 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 Świętokrzyskiego
Planu kontroli okresowych oddziałów straży miejskich na rok 2022, przez Zespół Kontrolny
w składzie:

Kierownik Zespołu Kontrolnego:
1) podinsp. Paweł Niewczas

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

- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach

- specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach

wykazały, że podczas kontroli poddano ocenie:

1. Realizację czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami,
podejmowanych działań i stosowania uprawnień.

2. Współpracę Straży Miejskiej z Policją.

Kontrolą objęto okres działania jednostki w dniach 01 lipca 2021
2021 roku. Kontrolę przeprowadzono w obecności Komendanta
w Chmielniku Pana Zbigniewa Kępy.

ewidencjonowania

r. do 31 grudnia
Straży Miejskiej

Przebieg kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 06 maja 2022 r. (znak: l.dz.
E-PN-5320/18/2/1/2022) wykonanym w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu
Po podpisaniu przez kontrolujących oraz Komendanta Straży Miejskiej w Chmielniku,
kontrolujący przekazali Komendantowi - Panu Zbigniewowi Kępie.
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W czasie czynności kontrolnych na podstawie materiałów poddanych kontroli nie
stwierdzono przypadku naruszenia przez strażników Straży Miejskiej w Chmielniku przepisów
prawa w związku z prowadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia, które skutkowałyby
koniecznością powiadomienia organów ścigania.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

1. Ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień zespół kontrolny
ocenił pozytywnie.

2. Współpracę Straży Miejskiej z Policją zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym
zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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Do wiadomości - kopia wystąpienia pokontro1ne~o:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.
2. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.


