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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/13/504 – Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli „Funkcjonowania straży 

gminnych (miejskich) po kontroli P/10/167 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

[Kontroler/Kontrolerzy] 1. Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 86091 z dnia 22 maja 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, zwany dalej „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Kowalski, Prezydent Miasta Gniezna od dnia 5 grudnia 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Urzędu w objętym kontrolą 
zakresie 

Ocenę pozytywną sformułowano uwzględniając, że: 

 Urząd prawidłowo zrealizował wnioski pokontrolne po kontroli P/10/167, 

 fotoradar używany przez Straż Miejską w Gnieźnie podlegał kontroli 
metrologicznej, miał ważne świadectwa legalizacji oraz spełniał wynikające 
z przepisów warunki techniczne, 

 miejsca usytuowania fotoradaru przenośnego wynikały z uzgodnień  
z Policją,  

 strażnicy miejscy dokonywali kontroli ruchu drogowego oraz nakładali 
grzywny w drodze mandatów karnych na podstawie prawidłowo wydanych 
upoważnień, 

 na remonty dróg w badanym okresie Urząd wydatkował ze środków 
własnych kwoty znacząco przewyższające dochody uzyskane z tytułu 
mandatów., 

 strażnicy miejscy terminowo rozliczali się z mandatów gotówkowych. 
Prawidłowo wystawiane były tytuły wykonawcze. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki lokalizacji, sposób oznakowania i dokonywania 
pomiarów przez urządzenia rejestrujące. 

Od dnia 17 grudnia 2004 r. Straż Miejska w Gnieźnie dysponowała przenośnym 
Radarowym Systemem Kontroli Prędkości Pojazdów FOTORAPID nr fabryczny 
0070, rok produkcji 2004, wyprodukowanym przez Zakład Urządzeń 
Radiolokacyjnych „ZURAD” So. z o. o. Ostrów Mazowiecka, (fotoradar)  
i stanowiskiem do obróbki zarejestrowanych zdjęć. Zakupu fotoradaru dokonano  
w grudniu 2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego.  

Urząd posiadał deklarację zgodności ww. fotoradaru z obowiązującymi 
przepisami, decyzję zatwierdzającą typ (bezterminowo), znak zatwierdzenia typu 
(RPT 01 185) oraz następujące świadectwa legalizacji ponownej (Ś.L.P.) za okres 
objęty kontrolą:   

 
-  Ś.L.P. z dnia 20 maja 2010 r. ważne do dnia 31 maja 2011 r., 
-  Ś.L.P. z dnia 3 czerwca 2011 r. ważne do dnia 30 czerwca 2012 r., 
-  Ś.L.P. z dnia 16 maja 2012 r. ważne do dnia 31 maja 2013 r., 
-  Ś.L.P. z dnia 12 czerwca 2013 r. ważne do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str.7-31)  

 

W toku kontroli ustalono, że fotoradar dokonując pomiaru prędkości zapisywał za 
pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia polegające na przekroczeniu przez 
kierujących pojazdami dopuszczalnej prędkości o 11 km/h. Fotoradar umożliwiał 
takie  jego zaprogramowanie, aby możliwe było zapisanie dopuszczalnej prędkości 
o ustawioną w urządzeniu wartość postępującą (próg) co 1 km. Na wyposażeniu 
pojazdu straży miejskiej, wykorzystywanego do wykonywania radarowej kontroli 
prędkości pojazdów, znajdował się przenośny znak D-51 z tabliczką informującą, że 
pomiar prędkości odbywa się na odcinku 600 m. 

(dowód: akta kontroli str. 32)  

 

W okresie objętym kontrolą tj.  od 2011 r. do 24 lipca 2013 r. wystąpiły trzy przerwy 
w działaniu fotoradaru. Od 1 stycznia do 11 sierpnia 2011 r. fotoradar nie był 
używany z uwagi na brak przepisów regulujących stosowanie tych urządzeń przez 
straże  gminne (miejskie). Od 20 listopada 2011 r. do 19 stycznia 2012 r fotoradar 
był nieczynny z powodu braku środków finansowych na zakup nowego dysku 
(poprzedni został w całości zapisany), a od 1 do 14 września 2012 r. z powodu 
awarii. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki uszkodzeń fotoradaru w wyniku 
kolizji drogowych lub aktów wandalizmu. 

(dowód: akta kontroli str. 33-40) 

 

Na drogach Gniezna nie były zamontowane fotoradary stałe należące do Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego. W latach od 2011 r.  do  2013 r. fotoradar 
lokalizowany był na obszarze Gniezna na 21 ulicach, w tym na czterech ulicach  
w dwóch różnych lokalizacjach. Fotoradar umieszczany był na widocznym odcinku 
drogi, w sposób niepowodujący dodatkowych utrudnień innym uczestnikom ruchu, 
ponad wynikający z ograniczeń w obowiązującej organizacji ruchu na danej drodze. 
Czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem fotoradaru przenośnego, 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie uzgadniał z Komendantem Powiatowym 
Policji w Gnieźnie. W tym celu przedkładał Komendantowi Powiatowemu Policji  
w Gnieźnie propozycję dyslokacji fotoradaru na dany miesiąc. Miesięczne 
zestawienia planowanego rozmieszczenia fotoradaru zawierały: typ urządzenia 
pomiarowego, lokalizację w danym dniu (nazwę ulicy) oraz czas pracy urządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 41-105) 

 
Strażnicy miejscy wykonujący kontrolę ruchu drogowego posiadali upoważnienia do 
kontroli ruchu drogowego wydane przez Komendanta Powiatowego Policji  
w Gnieźnie. 

(dowód: akta kontroli str. 106-118) 

 

W okresie objętym kontrolą za niestosowanie się do limitów prędkości nałożone 
zostały kary i grzywny na  łączną kwotę 201.450 zł, z tego w 2011 r. na kwotę 
67.300 zł (33,4%), w 2012 r. na kwotę 68.600 zł (34,1%) i w 2013 r. (do 15 lipca) 
538 na kwotę 65.550 zł (32,5%). Grzywny nałożone w postępowaniu sądowym 
wynosiły łącznie za okres objęty kontrolą 40.200 zł. 

Dochody zrealizowane z tytułu nałożonych mandatów wynosiły: w 2011 r. 34.189,50 
zł, w 2012 r. 45.524,30 zł i w 2013 r. (do 15 lipca)  45.645,80 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 119-157) 

 

Wszystkie środki finansowe uzyskane w latach 2011 – 2013 (do dnia zakończenia 
kontroli) z tytułu nałożonych kar za niestosowanie się do limitów prędkości Urząd 
przeznaczył na finansowanie  zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych  
i remontowych związanych z siecią drogową. W latach 2011 – 2013 wydatkował na 
te zadania odpowiednio:  2.759.441 zł, 3.073.871 zł i 939.769 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 158-166) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK zwraca uwagę, że spośród poddanych oględzinom 21 lokalizacji fotoradaru, 
tylko dwie (ul. Budowlanych i ul. Konstytucji 3 Maja) nie budziły wątpliwości co do 
zasadności kontroli prędkości pojazdów na tych odcinkach dróg. Drogi te 
przebiegały bowiem przez osiedla mieszkaniowe o gęstej zabudowie wielorodzinnej. 
W pobliżu usytuowane były:  sklepy osiedlowe, żłobek, przedszkole i szkoła,  
a w przypadku ul. Konstytucji 3 Maja również szpital. Pomimo występowania  w tych 
lokalizacjach czynników mających istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruch 
drogowym, to liczba przeprowadzanych tam kontroli prędkości pojazdów była 
niewielka i stanowiła zaledwie 8,1 % ogółu przeprowadzonych w latach 2011 – 2013 
kontroli. Pozostałe miejsca pomiaru prędkości usytuowane były przeważnie na 
obrzeżach miasta, często o rzadkiej zabudowie lub jej całkowitym braku, jak np.  
ul. Kostrzewskiego, ul. Wrzesińska (las), ul. Franciszka Delano Roosevelta  
i ul. Dalkoska. Zagrożenie na tych ulicach było zetem niewątpliwie znacznie 
mniejsze, a mimo to łącznie w tych czterech lokalizacjach kontrole stanowiły aż 
42,3% wszystkich kontroli przeprowadzonych w badanym okresie. Komendant 
Straży Miejskiej w Gnieźnie podał, iż propozycje dyslokacji fotoradaru były efektem 
wcześniejszych uzgodnień na odprawach służbowych odbywających się z udziałem 
naczelników wydziałów prewencji i ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji  
w Gnieźnie. Podniósł również, że rozpatrując propozycję konkretnej lokalizacji 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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fotoradaru brano pod uwagę spostrzeżenia i uwagi funkcjonariuszy Policji i straży 
miejskiej wynikające z codziennej służby, wnioski składane przez zarządców dróg  
i rady osiedlowe, a także uwagi radnych Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Brano 
również pod uwagę wyniki działań Komisji Doradczej ds. Organizacji  
i Bezpieczeństwa Ruchu na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Z informacji uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie wynika, że 
opiniując miesięczne rozlokowanie fotoradaru, brane były pod uwagę takie same 
przesłanki jakie wskazał w swoim wyjaśnieniu Komendant Straży Miejskiej  
w Gnieźnie, a ponadto brane były również pod uwagę roczne, półroczne i kwartalne 
analizy stanu bezpieczeństwa na drogach w powiecie gnieźnieńskim. Załączone do 
informacji analizy miały jednak charakter ogólny i nie wynikało z nich jakiego rodzaju 
zagrożenia występują w miejscach umiejscowienia fotoradaru. 

(dowód: akta kontroli str.41-42; 64-105; 167-191) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Efekty oraz działania podejmowane w celu realizacji 
wniosków  pokontrolnych po kontroli „Funkcjonowanie 
straży gminnych (miejskich) P/10/167 

W okresie od 9 kwietnia do 10 maja 2010 r. NIK Delegatura w Poznaniu 
przeprowadziła w Urzędzie kontrolę „Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich)” 
P/10/167. Wyniki tej kontroli przedstawione zostały w wystąpieniu pokontrolnym  
z dnia 10 czerwca 2010 r. NIK Delegatura w Poznaniu przedstawiając oceny i uwagi 
wniosła o realizację m.in. następujących wniosków pokontrolnych: 

1. Zapewnienie terminowości rozliczania mandatów gotówkowych 
2. Zapewnienie terminowości wystawiania tytułów wykonawczych. 

W toku bieżącej kontroli ustalono, że strażnicy miejscy terminowo rozliczali się  
z mandatów gotówkowych. Występujące sporadycznie jednodniowe opóźnienia 
spowodowane były niemożnością rozliczenia się w danym dniu z pobranej gotówki 
w związku z nałożeniem mandatu po zamknięciu kasy Urzędu.  
Badanie 60 postępowań (po 20 z każdego roku objętego kontrolą) wykazało, iż 
sprawy o zapłatę mandatów za wykroczenia drogowe kierowane były do egzekucji  
w terminie uwzględniającym specyfikę tego zobowiązania i doświadczenia Urzędu  
z okresów poprzednich.  

(dowód: akta kontroli str. 192-210) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 

                                                      
2 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Poznaniu. 

 

Poznań, dnia 2 sierpnia 2013 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
 

  

Kontroler 

 

 

Dyrektor 

 

 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Krystian Polus 

główny specjalista kontroli państwowej                     
 

 
 

 

 

  
  

  

  

 
 

  

 

 

 


