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WYSTAPIENTE POKONTROLNB

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnta 29 sierpnia 1997 r. o strazach gminnych

Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.), $ 5 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracii z dnia 2I grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad
dzialalnoSciq struZy gminnych (miejskich) (Dz. rJ. Nr 220, poz. 1733 ze zm.) oraz zgodnie
z zatwierdzonym ,,Programem kontroli okresowej StruZy Gminnej Gminy Pruszcz Gdariski
z siedzibq w tr ggowie", w dniach 10-11 grudnia2015 r. - dzialajqc z mojego upowaznienia -
funkcjonariusze Komendy Wojew6dzkiej Policji w Gdarisku przeprowadzih kontrolg
okresow4 w kierowanej przez Pana jednostce. Przedmiotem kontroli byto sprawdzenie
prawidlowoSci wykonywania zadan przez stra2nik6w Strazy Gminnej Gminy Pruszcz
Gdariski w ramach udzielonych upowaznieh oraz posiadanych ustawowych uprawnieri.

W zwiqzku z dokonan4 kontrol4, kt6rej wyniki przedstawione zostaly w protokole
kontroli podpisanym w dniu 15 grudnia 2015 r., dziaLajqc na mocy $ 11 ust, 3 przywolanego
rlryzei rozporuqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych informujE, 2e w trakcie kontroli
stwierdzono nastqpuj4ce nieprawidlowoSci:

L Niepelne zapisy danych w notatnikach sluzbourych z $ 6.1) - 3) Rozporzqdzenia Rady
Ministrfw z dnia l8 grudnia 2009 r. w sprawie zalvesu i sposobu wykony+vania przez
strqznikdw gminnych (miejskich) niekt1rych czynnoSci (Dz, U. Nr 220, poz. 1722,

z pdin. zm.),'

2. Nieprawidlowo zakwalifikowane w ewidencji wynik6w dzialan, dziaLanie
straznik6w podczas interwencji jako ujgcie osoby;

3. Nalozono mandat karny kredytowany niezgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wylcroczefi,
za kt6re straznicy strazy gminnych sq uprqwnieni do nalcladania grzy+vien w drodze
mandatu karnego ( Dz, U. Nr 208, poz. 2026, z p6in. zm.) oraz Rozporzqdzeniem
Prezesa Rady Ministr|w z dnia 24 listopada 2003 r, w sprawie wysokoici grzywien
nalcladanych w drodze mandatdw karnych za wybrane rodzaje wylcroczeri ( Dz. U. Nr
208, poz. 2023, z p6in. zm.),'
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4' Osoba zatrudniona na stanowisku straznika na czas okreSlony od dnia 02.07.2013 r.
do dnia 0I.07.2014 r., nastgpnie od dnia 02.07.2014 r. na czas nieokreSlony,
nie posiadala Swiadectwa ukoriczenia szkolenia podstawowego dla straZnik6w
gminnych (miejskich).

Zalecenia:

Ad. 1 Nalezy w ramach doskonalenia zawodowego przypomnied tre(;6 Rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia IB grudnia 2009 .r. w sprawie zalvesu i sposobu wykonywania przez
strainik6w gminnych (miejskich) niekt6rych czynnoici (Dr, u. Nr 220, poz. 1722,
z pdin. zm.).

Ad.2 Nalezy w ramach doskonalenia zawodowego przypomniei artykuly dotyczqce ujgcia
osoby z Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodelc postgpowania w sprawach o wylcroczenia
(Dz. u. z 2001 r. Nr 106, poz. 1I4B z p6in. zm.) oraz (Jstawy z dnia 6 czerwca 1997 r .

Kodeks postgpowania karnego (Dz, U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z p6in. zm).
Ad. 3 Nalezy w ramach doskonalenia zawodowego przypomniei obowi4zuj4ce akty prawne
dotyczqce wykroczeri, za kt6re straznicy stra?y gminnych sq uprawnieni do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego, atakle w sprawie wysokoSci grzywiennakladanych w
drodze mandat6w karnych zawybrane rodzaje wykroczeri.
Ad' 4 W zwiqzku z tym, 2e straznik nie posiada Swiadectwa ukoriczenia szkolenia
podstawowego dla straznik6w gminnych (miejskich), do dnia ukofczenia ww. szkolenia nie
moze wykonywad Zadnych czynnoSci sluzbowych, do kt6rych uprawnia Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strazach gminnych (Dz.u, z 1997 r. Nr 123, poz.779 zpoLn. zm),

Maj4c nauwadze powylsze, proszg w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wyst4pienia
pokontrolnego, przeslad pisemn4 informacjg o sposobie realizacji zalecen.

Do wiadomoSci:

1. W6it Gminv Pruszcz Gdariski
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