
Drawsko Pomorskie, dnia 20.04.2011 r.

P R O T O K Ó Ł

z kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 11-15 kwietnia 2011 r. w
Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) oraz zgodnie z pla-
nem kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) województwa zachodniopomorskiego
na 2011 rok, w dniach 11 - 15.kwietnia.2011 r. dokonano kontroli okresowej Straży Miejskiej
w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78- 500 Drawsko Pomorskim.

Kontrolę przeprowadzili:
1) podinsp. Dariusz Konwa - Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Poli-

cji w Drawsku Pomorskim,
2) podkom. Tomasz Waszczyk- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Po-

wiatowej Policji w Drawsku Pomorskim
na podstawie upoważnienia Nr 3/2011 z dnia 25 marca 2011 r., wydanego przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności działania Straży Miejskiej w Drawsku Po-
morskim z przepisami prawa, w zakresie wykonywanych przez nią zadań oraz posiadanych
uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr
123, póz. 779 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od l stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

Zakres kontroli:
1. Wykonanie przez strażników uprawnień określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o strażach gminnych, a dotyczących:
a) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-

wia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki
Policji;

b) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby;
c) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;



d) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarża-
nia przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w
Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

e) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i
trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.

2. Użycie przez strażników broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego.

3. Prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a, ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych, w zakresie:
a) etatów;
b) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń

samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego,
środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w
miejscach publicznych, pojazdów;

c) wyników działań straży.

Ustalenia kontroli:

Straż Miejską w Drawsku Pomorskim powołano na podstawie Zarządzenia Nr 6/92
Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z dnia 26 października 1992 r. Straż umiej-
scowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i podle-
ga Burmistrzowi Drawska Pomorskiego. Terenem działania straży jest obszar administracyjny
miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Straż wykonuje swoje zadania na podstawie regulaminu
straży wprowadzonego Zarządzeniem Nr 126/2009 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia
30 grudnia 2009 roku.

Funkcję Komendanta Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim pełni od dnia l kwiet-
nia 1995 roku Pan Maciej KUROWSKI. Stan ewidencyjny straży wynosi od dnia 01.01.2011
roku ogółem 9 osób, w tym: 9 strażników. Do dnia 31.12.2010 r. stan etatowy wynosił 7 straż-
ników.

Ustaleń dokonano w oparciu o:
informacje przekazane przez Komendanta Straży Miejskiej Pana Macieja Kurowskiego
oraz sekretarza Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim Panią Elżbietę Koba,
analizę dokumentacji prowadzonej przez Straż Miejską w Drawsku Pomorskim, wpisaną
w Wykaz dokumentacji z prowadzonej kontroli okresowej w Straży Miejskiej w Draw-
sku Pomorskim w dniach 11- 15.04.2011 r. pod numerami od l do 49.

Stwierdzony stan:

1. W zakresie wykonania przez strażników uprawnień określonych w art. 12 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustalono:

a) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jed-
nostki Policji, nie stwierdzono uchybień w tym zakres; w okresie poddawanym kontroli
Straż Miejska w Drawsku Pomorskim dokonała ujęcia 5 osób, które przekazano do KPP
Drawsko Pomorski; powyższe czynności udokumentowano w formie notatki służbowej z



dnia 25.09.2010 r. i notatki urzędowej z dnia 27.06.2010 r. oraz wykazano w sprawozda-
niu z działalności Straży Miejskiej w 2010 roku.

(dowód akta kontroli- str. 65,67,68-71)

b) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby -
w okresie poddawanym kontroli Straż Miejska w Drawsku Pomorskim nie przeprowadza-
ła tego typu czynności;

c) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia- w kontrolowa-
nym okresie strażnicy nałożyli: w 2010 r.- 757 mandatów karnych w tym 756 mandatów
karnych kredytowanych i l mandat karny gotówkowy, od 01.01.2011 r. do dnia kontroli
212 mandatów karnych kredytowanych, w tym okresie nie nakładano mandatów karnych
zaocznych; wszystkie wykroczenia zakończone nałożeniem mandatem karnym wpisane
zostały w „Rejestr wykroczeń mandaty karne" SM-I-5235-1/2010 i „Rejestr wykroczeń
mandaty karne LP. 191/11 - wszystkie mandaty zostały nałożone zgodnie z wydanymi
strażnikom miejskim przez Burmistrza Miasta Drawsko Pomorskiego upoważnieniami,
wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

(dowód akta kontroli- str. 52, 58);

d) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie okre-
ślonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia - w 2010 r. Straż Miejska
w Drawsku Pomorskim, przeprowadziła 23 postępowania wyjaśniające zakończone skie-
rowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, w okresie
od 01.01.2011 r. do dnia kontroli skierowano do sadu 12 wniosków o ukaranie - nie
stwierdzono uchybień co do sposobu prowadzenia czynności wyjaśniających oraz prze-
strzegania terminów wynikających z kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia i
kodeksu postępowania karnego; jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia
przed sądem występuje Komendant Straży Miejskiej;

e) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie
i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym - Straż Miejska w Drawsku Pomor-
skim nie posiada na wyposażeniu urządzeń do unieruchamiania kół pojazdów, w kontro-
lowanym okresie nie usuwała również pojazdów na podstawie przepisów o ruchu drogo-
wym.

2. W zakresie użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego ustalono:
Straż Miejska w Drawsku Pomorskim nie posiada na wyposażeniu broni palnej bojowej.
Na dzień 31.12.2010 r. Straż Miejska na wyposażeniu posiada kajdanki służbowe- szt. 6,
pałki wielofunkcyjne - szt. 5,

(dowód akta kontroli - str. 69),
W dniu 15 kwietnia 2011 r. na wyposażeniu Straży Miejskiej jest 8 szt. kajdanek (dowód
akta kontroli- str. 48-49 i 8 szt. pałek obronnych wielofunkcyjnych.



(dowód akta kontroli- str. 48-51);
Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, stwierdzono, w okresie objętym kontrolą, jeden
przypadek użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników- zastosowanie siły
fizycznej, które udokumentowane zostało stosowną notatką służbową.

(dowód akta kontroli- str. 47).

3. W zakresie prowadzenia ewidencj i:

Straż Miejska w Drawsku Pomorskim prowadzi książki ewidencji wpisane w akta kontroli
pod numerami dokumentów od 32 do 45 (dowód akta kontroli- str. 48- 63).
Dokumentacja prowadzona jest czytelnie, na bieżąco- nie stwierdzono żadnych uchybień w
sposobie dokumentowania i ewidencji czynności podejmowanych przez Straż Miejską w
Drawsku Pomorskim. Ewidencja obowiązująca straże gminne zgodnie z art. 9a, ust. l usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w zakresie: etatów, wyposażenia i wy-
ników działań straży prowadzona jest i aktualizowana na bieżąco.

Straż Miejska w Drawsku Pomorskim nie posiada na wyposażeniu urządzeń rejestrujących
ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (stacjonarnych,
przenośnych) oraz środków technicznych (kamer) służących do obserwowania i rejestrowa-
nia obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli zamieszczono w książkach kontroli:
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, póz. 3, str. 11 .
Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim, póz. 3 , str. 1.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego po zapoznaniu się z treścią protokołu:
1) podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) w terminie, 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może:

b) odmówić podpisania protokołu kontroli składając wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
c) zgłosić na piśmie do kontrolującego przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywo-

wane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.



Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który przesłano w dniu
20.04.2011 r., Burmistrzowi Miasta Drawsko Pomorskie, Komendantowi Straży Miejskiej w
Drawsku Pomorskim;
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Drawsko Pomorskie, dnia 20.04.2011 r.

Protokół otrzymują:
Egz. Nr l- Burmistrz Drawska.
Egz. Nr 2- Wojewoda Zachodniopomorski.
Egz. Nr 3- Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Kierownik jednostlp kontrolowanej:

KOWNDANT


