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AKCEPTUJĘ

Egz. nr

PROTOKÓŁ KONTROLI STRAŻY
MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

Podstawa przeprowadzenia kontroli:
l/ Art. 9 ust. l Ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123,
poz.779 ze zm.). 21 § 5 ust. l Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia
12 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami
gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji
nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. Nr 187, póz. 1943).
Cel kontroli:
Realizacja funkcji fachowego nadzoru nad strażami gminnymi poprzez sprawdzenie
sposobu i jakości realizacji zadań podejmowanych przez Straż Miejską w Pleszewie.
Zakres kontroli:
Sprawdzenie wykonywania przez strażników określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych czynności pod względem ich zgodności z przepisami prawa.

2

A. Część wstępna:
1) Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Straż Miejska w Pleszewie, Rynek l, 63-300 Pleszew.
2) Imię i nazwisko Komendanta:
Włodzimierz Kraska.
3) Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Siedziba Straży Miejskiej w Pleszewie.
4) Termin przeprowadzenia kontroli:
W dniach od 27 do 29 czerwca 2006 r.
5) Przeprowadzający kontrolę:
komisarz mgr Remigiusz Frątczak, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu.
B. Ustalenia kontroli:
Sprawdzeniem objęto okres od l stycznia 2006 roku do dnia kontroli. W jej trakcie oparto
się na udostępnionych dokumentach służbowych oraz na ustnych informacjach udzielanych
przez strażników kontrolowanej jednostki.
Komenda Straży Miejskiej w Pleszewie umiejscowiona jest w strukturze Urzędu
Miejskiego. Stan etatowy Straży stanowi Komendant, pięciu strażników oraz jeden pracownik
administracyjny. W Komendzie Straży prowadzona jest m.in. następująca dokumentacja:
1. „Książka odpraw do służby" - odnotowane są w niej informacje o służbach przewidzianych
do realizacji, uwzględnia m.in.: skład patrolu, czas i rejon pełnienia służby oraz zadania do
służby.
2. „Rejestr interwencji", w którym odnotowywane są wszystkie interwencje zgłaszane przez
obywateli do Straży Miejskiej.
3. „Książka wydarzeń" zawierająca informacje dotyczące wydarzeń jakie miały miejsce
podczas służby.
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4. „Rejestr spraw o wykroczenia" w którym odnotowuje się przesłane do sądu wnioski
0 ukaranie w sprawach o wykroczenia.
5. „Rejestr wydanych notatników" odnotowujący fakt wydania i zdania notatnika służbowego
przez strażnika.
6. „Zeszyt kontaktów z Policją", w którym odnotowywane są informacje o spotkaniach
odbytych z przedstawicielami Policji. Wynika z niego, że spotkania takie odbywają się
regularnie (średnio dwa razy w miesiącu). Zwykle z Naczelnikiem Sekcji Prewencji
1

Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

7. „Rejestr kart Prd 5/1 na ukaranych kierowców".
8. Indywidualne „karty pracy" ewidencjonujące wyniki osiągnięte w służbie.
9. „Ewidencja założonych blokad", w której odnotowywane są przypadki unieruchamiania
pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.
10.„Indywidualne rejestry nałożonych mandatów karnych", które ułatwiają rozliczanie się
strażników z formularzy mandatów karnych z Wydziałem Finansowym Urzędu
Miejskiego.
11.Teczka „Notatki służbowe", w której gromadzone są notatki sporządzane z interwencji,
które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem. Notatki te wiążą się z „Rejestrem
interwencji", co oznacza, że każdy wpis w „Rejestrze" ma odpowiadającą mu notatkę
w „Teczce".
W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że:
Strażnicy Straży Miejskiej w Pleszewie w trakcie wykonywania czynności służbowych
noszą zgodne z przepisami umundurowanie. Posiadają oni także żółte kamizelki z elementami
odblaskowymi oraz wyróżnikiem formacji, które noszą w trakcie służby, a zwłaszcza podczas
wykonywania czynności z zakresu kierowania ruchem na drodze (zgodnie z § 7 ust. l
Rozporządzenia MSWiA z dn. 17.09.2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.
U. Nr 182, póz. 1784 ze zm.). Każdy strażnik podczas wykonywania czynności służbowych
posiada legitymację służbową, znak identyfikacyjny, emblemat gminny oraz notatnik
służbowy, w którym odnotowuje podejmowane czynności. W zakresie środków przymusu
bezpośredniego każdy strażnik wyposażony jest w: ręczny miotacz gazowy, pałkę
wielofunkcyjną oraz kajdanki.
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Ponadto wszyscy strażnicy posiadają w służbie:
upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, wydane przez
Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie. Upoważnienia te sporządzone są wg.
wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia MSWiA z dn. 30.12.2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, póz. 144 ze zm.).
- wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew upoważnienia do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego. Forma oraz treść tych upoważnień odpowiadają
wymogom określonym w § 4 ust. l Rozporządzenia MSWiA z dn. 17.11.2003 r.
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, póz. 2026).
Ponadto każdy strażnik posiada:
- zaświadczenie PCK o ukończeniu kursu ratowników medyczno - sanitarnych,
- zaświadczenie o odbyciu kursu I stopnia w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz
szczegółowych

warunków

i

sposobów

działania

dotyczącego

technik

interwencyjnych - wystawione przez Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników
Ochrony w Pleszewie,
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia z posługiwania się wielofunkcyjną pałką obronną
typu tonfa - wystawione przez Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników
Ochrony w Pleszewie.
W/w dokumenty dowodzą fachowego przygotowania strażników do wykonywania zadań
służbowych.
Na terenie miasta Pleszewa funkcjonuje stanowisko do obserwowania i rejestrowania
przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych czyli tzw.
monitoring. Stanowisko monitoringu mieści się przy stanowisku kierowania Komendy
Powiatowej Policji w Pleszewie. Obsługiwane jest przez pracownika administracyjnego
Straży Miejskiej. W ramach obsługi stanowiska monitoringu prowadzi on „Zeszyt
ujawnionych nieprawidłowości" oraz wykonuje czynności materialno - techniczne (bez
możliwości wykonywania zdjęć). Pracownik ten o wszelkich uwagach na bieżąco informuje
dyżurnego KPP w Pleszewie, pod którego nadzorem pracuje. W rozmowie z Burmistrzem
Miasta i Gminy Pleszew i Komendantem Straży otrzymałem informację, że w przyszłym roku
planowane jest przeniesienie stanowiska monitoringu do nowej siedziby Komendy Straży
Miejskiej, gdzie będzie ono obsługiwane wyłącznie przez strażników. Realizacja tego
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założenia usunie wątpliwości, związane z obecną praktyką wykorzystywania do obsługi
monitoringu osoby cywilnej, nasuwające się ze względu na treść przepisu § 17 ust. l
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu
wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności - Dz. U. Nr 247,
póz. 2473 (zgodnie z tym przepisem prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przysługuje strażnikowi).
W celu ustalenia prawidłowości przebiegu i dokumentowania wykonywanych przez
strażników czynności dokonano sprawdzenia notatników służbowych i bloczków
mandatowych losowo wybranych strażników:
-

bloczek mandatowy serii CH od nr 2441241 do 2441260 będący w dyspozycji starszego
inspektora Romeusza Tomczaka z wykorzystanymi 3. formularzami bloczka,

-

bloczek mandatowy serii CG od nr 2898221 do 2898230 będący w dyspozycji starszego
inspektora Macieja Przepierskiego z wykorzystanymi 9. formularzami bloczka,

-

bloczek mandatowy serii CH od nr 2441221 do 2441240 będący w dyspozycji starszego
inspektora Tadeusza Molińskiego z wykorzystanymi 6. formularzami bloczka,
notatnik służbowy prowadzony w dniach od 6 czerwca br. do dnia kontroli przez starszego
inspektora Romeusza Tomczaka,

-

notatnik służbowy prowadzony od dnia 8 czerwca br. do dnia kontroli przez starszego
inspektora Tadeusza Molińskiego,
notatnik służbowy prowadzony od dnia 7 czerwca br. do dnia kontroli przez starszego
inspektora Macieja Przepierskiego.
Zapisy zawarte we wszystkich skontrolowanych notatnikach czytelnie opisuj ą przebieg

zrealizowanych służb. Podejmowane przez strażników czynności administracyjno porządkowe udokumentowane zostały w sposób zapewniający właściwe utrwalenie
informacji. Wpisy dokonane w notatnikach służbowych świadczą o tym, że czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego wykonywane wobec kierujących pojazdami mieściły się
w katalogu uprawnień przysługujących strażnikom gminnym (miejskim).
Bloczki mandatowe zostały wypełnione czytelnie i kompletnie. Kwalifikacje prawne
wykroczeń, zawarte na odcinkach skontrolowanych bloczków mandatowych, świadczą o tym,
że mandaty nakładano w zakresie posiadanych uprawnień określonych Rozporządzeniem
MSWiA z 17.11.2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są
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uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Kwoty nakładanych
mandatów karnych zgodne są z obowiązującym taryfikatorem grzywien określonym
w Załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń (Dz. U. Nr 208, póz. 2023)
W przypadku ujawnienia przez strażnika wykroczenia stanowiącego naruszenie
przepisów ruchu drogowego, które podlega ewidencji kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego, niezwłocznie wypełnia on kartę rejestracyjną (wzór karty zgodny
z Załącznikiem nr 3 do n/w Rozporządzenia) stanowiącą informację o nałożeniu mandatu
karnego. Fakt sporządzenia karty rejestracyjnej odnotowywany jest w indywidualnym
rejestrze nałożonych mandatów karnych. Na tej podstawie Komendant kontroluje nakładanie
mandatów i egzekwuje obowiązek sporządzania kart Prd 5/1. Karty sporządzone na
kierowców zamieszkałych na terenie powiatu pleszewskiego przekazywane są do Komendy
Powiatowej Policji w Pleszewie (za pokwitowaniem w rejestrze kart Prd 5/1). Karty
sporządzone na kierowców zamieszkałych poza terenem powiatu pleszewskiego, za listem
poleconym, wysyłane są bezpośrednio do właściwych komend Policji. Takie postępowanie
czyni zadość obowiązkom określonym w Rozporządzeniu MSWiA z 20.12.2002 r. w sprawie
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, póz.
1998, z 2003 r. Nr. 35, póz. 311).
W bieżącym roku strażnicy miejscy w Pleszewie sporządzili 4 wnioski o ukaranie do
sądu. Informacje o realizowanych postępowaniach zawarte są w rejestrze spraw
o wykroczenia. Wynika z niego, że czynności wyjaśniające w trzech sprawach
przeprowadzono w ustawowym terminie miesiąca. W sprawie rsow 3/06 termin ten
z usprawiedliwionych przyczyn został przekroczony (ze względu na potrzebę wykonania
niezbędnych czynności procesowych). Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że
postępowania te zostały przygotowane fachowo. Potwierdza to fakt, że wszystkie zakończyły
się skazującymi wyrokami zaocznymi.
Na podstawie danych zawartych w przedstawionych do kontroli dokumentach
stwierdzono, że w badanym okresie:
" Nie wystąpiły przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników. •
Nie było przypadków ujęcia przez strażników sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.
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•

Nie wystąpiły przypadki usuwania pojazdów z drogi.

•

Miał miejsce jeden przypadek użycia urządzenia do blokowania kół pojazdu.

•

Postępowanie z nietrzeźwymi sprowadzało się do odwiezienia nietrzeźwego do miejsca
zamieszkania (notatka służbowa l.dz. 65/06 z dnia 08.06.2006 r.) lub zwrócenia się do
rodziny nietrzeźwego o niezwłoczne zajęcie się taką osobą (notatka służbowa l.dz. 66/06
z dnia 13.06.2006 r.)

Kontrolę zakończono w dniu 29.06.2006 r.

PODSUMOWANIE:
W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że prowadzona w Komendzie Straży
Miejskiej w Pleszewie dokumentacja służbowa w wystarczającym stopniu rejestruje i utrwala
wykonywane przez strażników czynności administracyjno - porządkowe. Na podstawie
zebranych informacji należy uznać, że czynności w tym zakresie wykonywane są zgodnie
z prawem.

ZALECENIA POKONTROLNE:
W związku z brakiem uwag do prawnej zasadności wykonywanych przez strażników
czynności administracyjno - porządkowych zaleceń pokontrolnych nie formułowano.

Z

przeprowadzonej

kontroli

sporządzono

protokół

w

czterech jednobrzmiących

egzemplarzach, które otrzymują:
- egz. nr l - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
- egz. nr 2 - Rada Miejska w Pleszewie.
- egz. nr 3 - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
- egz. nr 4 - Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie.

Data i podpis kontrolującego
EKSPERT
WYDZIAŁU PREWENCJI
KWP w Poznaniu

pfdkom. mgr Remigiusz Frątczak

Sporządził:
kom. Remigiusz Frątczak

