
Or, 1710.5.2017

Czernikowo, dnia 30 stycznia 2018 r.

Mikołaj Bogdanowicz 
W ojewoda K ujawsko -  Pom orski

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 
WBZK.I.431.17.2017. AP dotyczącego kontroli przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2017 r. 
informuję, że :
1. W wyniku złożonego wniosku do Sądu Rejonowego w Lipnie o ukaranie z art. 91 bez 
przeprowadzenia rozprawy, Sąd w dniu 15 stycznia 2018 roku wydał wyrok skazujący ( sąd nie 
zwrócił wniosku do uzupełnienia ani jego zmiany, czyli wniosek uznano za poprawny).
Ponadto zobowiązano strażników do przestrzegania wymaganych warunków niezbędnych do 
kierowania wniosków w powyższym trybie.

2. Wójt Gminy, w dniu 02.01.2018 roku wystąpił z pismem do Komendanta Miejskiego Policji w 
Toruniu o przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego dla Straży Gminnej w Czernikowie z 
zakresu kontroli ruchu drogowego. Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi na w/w pismo.

3. Wykonano brakującą ewidencję etatów, wyposażenia i wyników działań straży za okres 
01.01.2017- 30.06.2017 r.

4. Mimo, iż Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 201 lr. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz. U. Nr 158 poz. 944)
nie zawiera wzoru upoważnienia a jedynie elementy, które powinny się w nim znaleźć (§ 4), to 
zgodnie z zalecenem pokontrolnym, zostały zmienione posiadane przez strażników upoważnienia 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dotyczą ograniczenia terminu 
ważności upoważnień na jeden rok oraz upoważnienia uzupełniono o wpis :

„ do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w § 2 ust.i 2
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych listopada
sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnyc
drodze mandatu karnego ( Dz. U. z  2003 r. Nr 208 poz. 2026 z późn. zm.).

Natomiast jeśli chodzi o upoważnienia z zakresu kontroli ruchu drogowego Wójt Gminy 
wystąpi z wnioskiem w wydanie upoważnień zgodnych z obowiązującym wzorem do Komendanta 
Miejskiego Policji w Toruniu po ukończeniu przez strażników szkolenia, o którym była mowa 
wyżej.

Do wiadomości:
1 .Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.


