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Pani 
Anna Mołodciak 

Wójt Gminy Kłodawa 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  

(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) w dniu 19 czerwca 2019 r. upoważnieni przez 

Wojewodę Lubuskiego funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

przeprowadzili w podległej Pani Straży Gminnej w Kłodawie kontrolę okresową w zakresie 

prawidłowości nakładania przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym oraz 

prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu oraz 

współpracy straży gminnej z Policją. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli  

z dnia 29 maja 2019 r. podpisanym przez Panią stosownie do § 11 ust. 3 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 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, które dotyczyły oceny: 

‐ prawidłowości prowadzenia przez straże miejskie (gminne) sprawozdawczości  

dotyczącej ewidencji straży, ich stanów etatowych, wyposażenia w środki przymusu 

bezpośredniego oraz danych dot. wyników działań straży, 

‐ przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.  

w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników 

gminnych (miejskich) w zakresie posiadanych legitymacji służbowych (Dz. U. 1998 Nr 

112, poz. 713 z późn. zm.), 

‐ postępowań w sprawach o wykroczenia, 
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‐ prawidłowości sposobu przechowywania i dokumentowania faktu użycia środków 

przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) oraz zasadność użycia 

środka przymusu bezpośredniego,  

‐ współpracy straży gminnej z Policją, 

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach działalności Straży Gminnej 

w Kłodawie. Zaznaczyć należy, iż wykonywanie zadań oraz zaangażowanie Komendanta 

Straży Gminnej w Kłodawie w badanym okresie zostało ocenione jako wzorowe. 

Biorąc pod uwagę powyższe wynik kontroli należy uznać za pozytywny.  

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań, w zakresie objętym 

kontrolą, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz. 
1 egz. – adresat 
1 egz. – a/a, 
1 egz. – KWP w Gorzowie Wlkp. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Artur Wójtowicz 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego 


