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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 25 września 2019 r. upoważnieni przez 

Wojewodę Lubuskiego funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.  

przeprowadzili w podległej Panu Straży Miejskiej w Czerwieńsku 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 7 października 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. Dane dotyczące liczby nałożonych mandatów przekazane w Sprawozdaniu 

dotyczącym ewidencji prowadzonej przez straże gminne (miejskie) oraz informacji  

o współpracy straży z Policją w województwie lubuskim w 2018 roku (pismo  

z 28.01.2018 r., SM.5521.9.2019) są niezgodne z liczbą użytych mandatów karnych  

w bloczku mandatowym CH7844741. Zgodnie z oświadczeniem ustnym insp. 

Waldemara Bernackiego nastąpiła pomyłka pisarska w Ewidencji. 

2. Zapisy w Zarządzeniu Nr 24/2012 Burmistrza Czerwieńska z dnia 30 kwietnia 2012 r.  

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Czerwieńsku i w Statucie Straży 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



Miejskiej w Czerwieńsku nie są tożsame oraz są oparte na nieaktualnych aktach 

prawnych. 

Pomimo stwierdzonych uchybień wynik kontroli ocenia się pozytywnie. 

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

pokontrolnego, zalecam: 

1. Uaktualnienie zapisów w dokumentacji prowadzonej przez Straż Miejską  

w Czerwieńsku – w oparciu o obowiązujące akty prawne. 

2. Zintensyfikowanie działań nadzorczych nad prowadzoną oraz wytwarzaną 

dokumentacją. 

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 


