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Tczew, dnia 17.02.2017 r. 

PROTOKÓŁ nr 3 

z przeprowadzonej kontroli 

 

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, 

akty i obowiązujące przepisy prawne: 

 

1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Tczewa 

2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. – Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.    

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

 

Straż Miejska w Tczewie  

Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Krzysztof Misiewicz – przewodniczący zespołu 

kontrolnego 

2. Mieczysław Matysiak – członek zespołu 

kontrolnego 

3. Kazimierz Mokwa – członek zespołu kontrolnego 

4. Gertruda Pierzynowska – członek zespołu 

kontrolnego 

5. Marcin Szulc - członek zespołu kontrolnego 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 17.08.2016 r.  

Kontrolę zakończono w dniu 22.12.2016 r.  

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Realizacja zadań ujętych w § 10 Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie 

(Straż Miejska)  

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Andrzej Jachimowski – Komendant Straży Miejskiej 

w Tczewie 

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

 

Kompleksowa kontrola Straży Miejskiej realizowana była w okresie od 17.08.2016 r. do 22.12.2016 r. W tym czasie 

zespół kontrolny skierował w tej sprawie 25 pytań w dniu 7.09.2016 r., na które otrzymał odpowiedzi od Prezydenta 

Miasta Mirosława Pobłockiego w dniu 26.09.2016r. W miesiącu listopadzie zespół spotkał się z Komendantem 

Straży Miejskiej Panem Andrzejem Jachimowskim. Podczas tego spotkania Komendant odpowiedział na dodatkowe 

pytania, oraz uzupełnił odpowiedzi na pytania zadane wcześniej. Kontrola zakończyła się dnia 22.12.2016 r. 

 

W czasie kontroli ustalono, że: 

W 2016 roku zatrudnionych było 38 osób w tym 27 na stanowisku Strażnika, 6 osób na stanowisku pracownika 

dozoru obiektów i 5 osób na stanowisku pracownika obsługi monitoringu. 

W przypadku obsługi Monitoringu Miasta, Straż Miejska posiłkowała się dodatkowo pracownikami z Powiatowego 

Urzędu Pracy . Ponadto szczególnie w godzinach wieczorowo - nocnych obserwacje prowadzili również dyżurni 

stanowiska kierowania Straży Miejskiej. Z 27 strażników 14 wykonywało zadania w terenie. 
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Ogólny budżet Straży Miejskiej w latach 2014- 2016 kształtował się na poziomie 2,5 mln zł rocznie. Największą 

część budżetu stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z nimi opłaty. Średnie wynagrodzenie              

w 2016 roku osób administracyjnych będących Strażnikami Miejskimi wynosiło 4278,70 zł brutto a strażników nie 

będących pracownikami administracyjnymi 3145,88 zł brutto. Pracowników ochrony wynosiło 2317,04 zł brutto               

a pracowników monitoringu 2264.75 zł brutto. 

 

Ponadto w budżecie Straży Miejskiej na rok 2016 znalazły się następujące pozycje niezwiązane z wydatkami 

osobowymi: 

Zakup materiałów i wyposażenia 

87.000 

Zakup środków medycznych 

500 

Zakup energii elektrycznej, gazu , wody 

78.500 

Zakup usług remontowych 

25.000 

Zakup usług zdrowotnych 

6.000 

Zakup usług pozostałych 

34.150 

Zakup usług telekomunikacyjnych 

8.500 

Zakup ekspertyz i opinii 

500 

Podróże krajowe , służbowe 

5.000 

Różne opłaty i składki 

15.800 

Wydanie przez Starostwo Powiatowe upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

200 

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 

300 

Koszty postępowań sądowych 

300 

Szkolenia podstawowe i dokształcające 

4.000 

 

Roczny koszt utrzymania sprzętu będącego na wyposażeniu SM w 2015 roku wynosił 141.008,94 zł. 

Były to: naprawy; konserwacja; przeglądy techniczne; ubezpieczenia; zakup paliwa, części i wyposażenia pojazdów; 

mycie pojazdów; opłaty za media, łączność radiową i telefoniczną oraz CEPIK. 

 

W 2015 roku SM zarejestrowała ogółem 11755 interwencji w tym 7712 zgłoszonych przez mieszkańców                        

i instytucje, 2528 zgłoszonych przez operatorów monitoringu i 1515 zgłoszonych przez dyżurnych KPP w Tczewie. 

Biorąc pod uwagę dane z kilku lat można zauważyć wzrost interwencji w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014                 

i prawdopodobny dalszy wzrost w  roku 2016 na podstawie danych za pierwsze półrocze tegoż roku. Jednocześnie 

można zaobserwować spadek interwencji niezrealizowanych zgłaszanych przez operatorów monitoringu. Wydaje 

się jednak, że liczba ta jest wciąż zbyt duża i jest to nadal związane ze zbyt małą ilością patroli oraz zbyt małą liczbą 

operatorów monitoringu w porównaniu do ilości kamer podlegających obserwacji. 
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Bardzo dobrze należy ocenić działalność dzielnicowych SM, którzy odpowiadają za konkretną dzielnicę i mogą 

bardziej skutecznie wpływać na negatywne zjawiska występujące na jej terenie. 

 

Dzielnicowi, na co dzień, poza rutynowymi czynnościami uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach                               

z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji a w szczególności rozmawiają z mieszkańcami i starają się 

rozwiązywać bieżące problemy danej dzielnicy. Podczas spotkań udzielali różnego rodzaju pomocy i porad, 

najczęściej osobom starszym i niezaradnym życiowo. W administracjach spółdzielni mieszkaniowych, dla 

mieszańców jak i przedstawicieli instytucji zostały udostępnione książki interwencji, w które można wpisywać 

zgłaszane problemy. Wielokrotnie podejmowali interwencje związane z ich terenem działania. 

 

Kolejnym problemem, który poruszał zespół kontrolny było egzekwowanie przepisów związanych ze zgodnym                  

z przepisami wyprowadzaniem psów jak i sprzątaniu po nich. 

 

Należy zaznaczyć, że na chwilę obecną bardzo wyraźna poprawa nastąpiła w zakresie przestrzegania art. 77 k.w. tj. 

zgodnego z przepisami wyprowadzania psów. Natomiast bardzo powolnej poprawie ulega sytuacja związana                      

z przestrzeganiem przepisów wynikających z art. 145 k.w. tj. sprzątania po psach.  

Na to ostatnie mają wpływ takie czynniki jak : 

● zaszłości lat ubiegłych - niska kultura osób posiadających psy w zakresie obowiązku sprzątania po nich , starsze 

pokolenie nadal często uważa że to wręcz uwłaszcza ich godności. 

● fakt, iż umundurowany patrol jest widoczny z daleka  

● w czasie kontroli większość wyprowadzających posiada przy sobie torebki do sprzątania po pupilach jednak, gdy 

nie ma strażników po prostu nadal po nich nie sprząta. 

 

W kolejnych latach regularnie przeprowadzano akcje przeciwko opornym właścicielom psów z większa ilością 

strażników. Należy stwierdzić, że wcześniej takie akcje przynosiły wymierny skutek w postaci ujawnianych 

wykroczeń. Jednak od pewnego czasu są one mniej skuteczne a to za sprawą faktu, że w momencie pojawienia się 

strażników, właściciele psów opóźniają wyjście z nimi i jednocześnie informacje o strażnikach przekazują sobie 

tzw. pocztą pantoflową ostrzegając się wzajemnie. Jednym ze sposobów poprawy tej sytuacji jest edukacja 

najmłodszego pokolenia. Jest to środek, który w perspektywie czasu może zmienić obyczaje właścicieli psów. 

Kolejnym jest reagowanie innych mieszkańców na tego typu przypadki i powiadamianie Strażników Miejskich                  

o zaistniałych incydentach, i w tym elemencie widać dużą poprawę. 

 

System monitoringu: 

Obecnie nowy – cyfrowy system monitoringu jest w bardzo dobrym stanie. W systemie tym pojawiają się awarie, 

lecz są one w bardzo krótkim czasie usuwane. Awarie zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej i stąd tak 

szybka możliwość ich usuwania na bieżąco. Dodatkowo o awarii powiadamiane jest Centrum Informatyczne UM. 

 

Stary system analogowy jest awaryjny, do chwili obecnej wymianie uległo siedem kamer tego systemu, zostały 

zastąpione cyfrowymi. Należałoby zaplanować i wymienić pozostałe kamery starego systemu analogowego na 

kamery cyfrowe. 

 

Na chwilę obecną jest zatrudnionych 5 pracowników cywilnych, którzy są etatowymi operatorami monitoringu oraz 

osoby zatrudnione z Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Osoby te pracują na dwuch stanowiskach pracy: 

1. Operatorzy pracujący na Węźle Komunikacyjnym PKP - mają pod swoim nadzorem 13 kamer. Obserwację na 

takim stanowisku prowadzi jedna osoba.  

Praca operatorów wspomagana jest przez pracowników Ochrony Urzędu Miejskiego, którzy mają podgląd z kamer 
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w swoim pomieszczeniu. Podgląd z nich jest również w pomieszczeniu budynku na ul. Wąskiej, gdzie obsługa może 

na bieżąco analizować zgłoszenia poszczególnych operatorów. 

2. Operatorzy pracujący w Centrum Monitoringu na ul. Wąskiej - mają na chwilę obecną pod swoim nadzorem 42 

kamery. Obserwację kamer na tym stanowisku prowadzi jedna osoba - etat cywilny. Oraz dodatkowo osoba                       

z Urzędu Pracy. Ponadto w godzinach popołudniowo-nocnych obserwację kamer prowadzą również dyżurni 

Stanowiska kierowania Straży Miejskiej. 

 

Patrole: 

• Patrol zmotoryzowany (całodobowy) strażnik + policjant,  III zmianowy   -  (przypisany do Monitoringu Miasta) w 

godzinach: 6.00 – 14.00 , 14.00 – 22.00 i  22.00 – 6.00. 

• Patrol zmotoryzowano-obchodowy (strażnicy wykonujący nadzór nad osobami wykonującymi prace porządkowe 

na terenie miasta) w godz. 7.00 – 15.00 

• Patrole piesze na I zmianach w godz. 7.00 – 15.00 

• Patrole piesze na II zmianach w godz. od  14.00 do 22.00 

Średnia liczba patroli na I zmianie  -  3   (dni powszednie tygodnia) 

Średnia liczba patroli na II zmianie – 4   (dni powszednie tygodnia) 

 

Wspólne patrole z Policją: 

W 2015r. wykonano 1075 wspólnych patroli z policją 

W celu realizacji wspólnych zadań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Tczewa ,w dniu 21.03.2008 r.           

(z późniejszymi zmianami) podpisane zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Tczewa                                   

a Komendantem Powiatowym Policji. 

Zgodnie z treścią porozumienia, współpraca w latach 2014-2016r. polegała głównie na: 

 

● Przeciwdziałaniu wszelkim patologiom i ujawnianiu sprawców czynów zabronionych.  

Należy zaznaczyć, że w celu efektywnego wykorzystania systemu monitoringu miasta, do systemu tego został 

przydzielony całodobowy wspólny patrol strażnik + policjant, z wykorzystaniem pojazdu straży miejskiej a gdy 

zaszła taka potrzeba również i pojazdu policji. Rozwiązanie to gwarantowało szybką reakcję na zdarzenia 

zaobserwowane przez operatorów monitoringu, a co za tym idzie, szybkie podejmowanie interwencji. 

● Przeciwdziałaniu wykroczeniom popełnianym przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Działania te 

prowadzone były z wykorzystaniem większej ilości strażników i policjantów pionu ruchu drogowego. 

● Przeciwdziałaniu naruszaniu norm społecznych przez nieletnich, poprzez działania profilaktyczne prowadzone              

w szkołach i poza nią. Działania te prowadził insp. ds. profilaktyki SM, który współpracował i korzystał z pomocy f-

szy z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP Tczew. 

● Prowadzeniu kontroli miejsc przebywania bezdomnych ,w szczególności kiedy temperatura powietrza spadała 

poniżej zera – w celu przeciwdziałania sytuacjom pozostawania ich w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu. 

● Prowadzenie kontroli sanitarno-porządkowych – w szczególności ujawnianie wszelkich zagrożeń sanitarnych 

● Egzekwowanie przepisów prawa miejscowego – w szczególności egzekwowanie przepisów związanych                         

z wyprowadzaniem psów. 

● Wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta 

● Współdziałaniu przy zabezpieczaniu imprez kulturalnych i sportowych w tym masowych 

 

Ilość  interwencji podejmowanych  przez patrol przypisany do Monitoringu , (pozostających w kompetencji  policji ) 

oscyluje w granicy ok. 20% ogółu podejmowanych interwencji przez ten patrol i były to przede wszystkim 

interwencje dot. kradzieży sklepowych. 

 

W kontrolowanym okresie czasu kierowano do sądu skierowano około 170 spraw rocznie. 
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Dodatkowymi zadaniami Straży Miejskiej były również nadzór nad skazanymi z Aresztu Śledczego oraz przewóz 

środków pieniężnych. 

 

Skazani z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, pracują w systemie bez dozorowym. Strażnik wyznacza im 

zakres prac i jedynie doraźnie kontroluje czy w sposób należyty wykonują swoją pracę. W przypadku jakichkolwiek 

uwag w stosunku do skazanego, niezwłocznie osoba taka zastępowana jest innym skazanym. Przywożeni i odwożeni 

są pojazdem Straży Miejskiej.  

 

Straż Miejska konwojuje również środki pieniężne. Konwoje te są wykonywane zgodnie z Zarządzeniem 

Wewnętrznym Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ochrony transportu wartości pieniężnych w UM. Tczew.   

 

Zespół kontrolny w opisie przebiegu kontroli, starał się przedstawić najistotniejsze fakty, lecz otrzymany materiał 

zawiera wiele innych informacji i są one uwzględnione w protokole w formie załączników. Na podstawie 

wszystkich otrzymanych materiałów oraz rozmów zespół sformułował wnioski zawarte poniżej. 

Wnioski i ustalenia pokontrolne: 

1. Przy zatrudnianiu osób z Urzędu Pracy należy dokonywać rzetelnej weryfikacji osób zatrudnianych, żeby unikać 

sytuacji powodujących dodatkowe problemy kadrowe występujące w Centrum Monitoringu. 

2. Należy dokonać zmian organizacyjnych, aby większa ilość Strażników Miejskich patrolowała ulice miasta. 

3. Należy usprawnić czas reakcji patroli, żeby unikać sytuacji oddalenia się sprawcy przed przybyciem patrolu. 

4. Należy bezwzględnie dokonać wymiany przestarzałych kamer. 

5. Ponownie wnioskujemy o zwiększenie ilość etatów, co najmniej o jednego Strażnika Miejskiego i jednego operatora 

Centrum Monitoringu. 

6. Należy bezwzględnie częściej stosować karę mandatu, a rzadziej pouczenie. 

Uwagi do protokołu: zdania odrębne: 

 Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu 

Załączniki: 

1. Pismo BRM.1711.3.2016 z dnia 16.08.2016 r. – rozpoczęcie kontroli  

2. Pismo BRM.1711.3.2016 z dnia 7.09.2016 r. – pytania kontrolne 

3. Pismo SM.1711.738.2016 z dnia 26.09.2016 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne 

4. Pismo BRM.1711.3.2016 z dnia 22.12.2016 r. – zakończenie kontroli 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeżeń. 

Zespół kontrolny: Data i podpis: 

1. Mieczysław Matysiak 21.02.2017 r.  Mieczysław Matysiak 

2. Krzysztof Misiewicz 17.02.2017 r.  Krzysztof Misiewicz 

3. Kazimierz Mokwa  20.02.2017 r.  Kazimierz Mokwa  

4. Gertruda Pierzynowska 20.02.2017 r.  Gertruda Pierzynowska 

5. Marcin Szulc 21.02.2017 r.  Marcin Szulc 
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Pouczenie: 

1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania 

protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty 

odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”  

2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady 

uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1składa się w terminie 14 dni od daty 

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.” … 

 

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Data i podpis 

1. Andrzej Jachimowski – Komendant Straży Miejskiej                

w Tczewie 

22.02.2017 r.  
W-Z 

Z-ca Komendanta Straży 

Miejskiej w Tczewie 

Ryszard Wegiera 

Uwagi: 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które 

otrzymują: 

Data i podpis 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn 

24.02.2017 r.  Mirosław Augustyn 

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

22.02.2017 r. Mirosław Pobłocki 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 

28.02.2017 r. Zenon Drewa 

4. Komendant Straży Miejskiej w Tczewie 

Andrzej Jachimowski 

22.02.2017 r.   W-Z 

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie 

Ryszard Wegiera 

 

 

 


