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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 9-10 grudnia 2019 r. upoważnieni przez 

Wojewodę Lubuskiego funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.  

przeprowadzili w podległej Pani Straży Miejskiej w Żarach 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 23 grudnia 2019 r. podpisanym przez Pana 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 trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia: 

1. Podczas kontroli przedstawiono Zarządzenie nr 2/92 Burmistrza Miasta Żary  

z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie: utworzenia Straży Miejskiej w Żarach oraz 

nadania jej statutu, zawierające zapisy niezgodne z obecnie aktualnymi 

przepisami prawa. Wraz z 2 egz. Protokołu z Kontroli Straży Miejskiej w Żarach 

(E.034.6.2019.KB z 23 grudnia 2019 r.) przesłano Zarządzenie wewnętrzne  

nr 34/15 Burmistrza Miasta Żary z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania 

regulaminu Straży Miejskiej w Żarach – b/u.   
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2. Prowadzenie sprawozdawczości dot. ewidencji straży, stanu etatowego, 

wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dot. wyników 

działań straży zgodnie z załącznikiem do prowadzenia przez straże gminne 

(miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (DZ. U. 

2013 poz. 639 z późn. zm.) – dane dot. liczby środków oddziaływania 

wychowawczego przekazane w Sprawozdaniu dot. ewidencji prowadzonej przez 

straże gminne (miejskie) oraz informacji o współpracy straży z Policją w woj. 

lubuskim w 2018 r. (pismo z 30.01.2019 r., SM.0642.1.2019) są niezgodne z liczbą 

w systemie E-Mandat. Zgodnie z oświadczeniem ustnym Pana Dariusza 

Milewskiego Komendanta Straży Miejskiej w Żarach, po okresie 

sprawozdawczości nastąpiło zakończenie pouczeniem 2 spraw.  

      Pomimo stwierdzonych uchybień wynik kontroli ocenia się pozytywnie  

z nieprawidłowościami. 

Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi, po otrzymaniu niniejszego wystąpienia      

pokontrolnego, zalecam: 

1. Rozważenie zintensyfikowania działań nadzorczych nad prowadzoną oraz wytwarzaną 

dokumentacją w Straży Miejskiej w Żarach. 

 

      Jednocześnie  oczekuję poinformowania Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia o sposobie realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 
 

Waldemar Gredka 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 


