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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/006 – Finansowanie straży miejskich.  

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 1) Ryszard H. Stefan, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 95860 z dnia  
14 sierpnia 2015 r. 

2) Adam Strączyński, doradca techniczny, upoważnienia do kontroli: nr 97008 z dnia 8 
września 2015 r. oraz nr 97026 z 16 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4a) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, PNA 65-424 (dalej Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezydentem Miasta Zielona Góra od dnia 27 listopada 2006 r. jest Pan Janusz Kubicki. 
(dowód:  akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Zakres zadań realizowanych przez Straż Miejską (Straż), będącą komórką organizacyjną  
Urzędu, był zgodny z uregulowaniami zawartymi w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych2. Zadania te wyznaczono w regulaminie organizacyjnym Straży oraz 
zakresach obowiązków pracowników. Działalność Straży cechowała niska represyjność. 
Wobec 65,5% sprawców wykroczeń zastosowano pouczenie lub inne środki oddziaływania 
wychowawczego określone w art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń3 
(Kw). Straż nie korzystała z radarów rejestrujących przekroczenia prędkości pojazdów 
mechanicznych. Niewielkie zatrudnienie w Straży powodowało funkcjonowanie jej, za 
wyjątkiem dni Zielonej Góry, tylko w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 22.00. 
Wpłynęło również na mniejszy niż planowano zakres realizacji przez Straż celów 
określonych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
bezpieczeństwa obywateli w mieście Zielona Góra na lata 2009-2014”.  

Wyposażenie Straży było odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań, wykorzystywane 
samochody utrzymywane były w dobrym stanie technicznym, a strażnicy posiadali 
wymagane kwalifikacje. Nie wystąpiły przypadki nie podejmowania interwencji wynikających 
ze zgłoszeń mieszkańców. Znikoma była też liczba skarg mieszkańców na działalność 
Straży. 

Wydatki Miasta związane z działalnością Straży wynosiły średnio rocznie 1.676,8 tys. zł  
i stanowiły 0,32% wydatków ogółem Miasta. Nie stwierdzono przypadków niegospodarnych 
wydatków lub dokonanych z naruszeniem prawa.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− nieuzgadnianiu z Komendantem Miejskim Policji informacji o współpracy Straży  
z Policją, wskutek czego wystąpiły rozbieżności danych przekazywanych 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, 

− nieterminowym przekazaniu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji danych o stanie 
zatrudnienia, wyposażenia oraz wyników działań straży za 2014 r. 

                                                           

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz działania 
wcześniejsze i późniejsze związane z przedmiotowym zakresem kontroli . 
2
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.  

3 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm..  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1 Zakres realizacji przez straż miejską zadań ustawowych oraz wskazanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, a także realizacja dyspozycji 
organów jednostki samorządu terytorialnego kierowanych w związku z 
pełnionym nadzorem  

1.1. Straż Miejską w Zielonej Górze utworzono uchwałą Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 
czerwca 2008 r.4 jako komórkę organizacyjną Urzędu. Od 1 stycznia 2015 r. Straż jest 
wewnętrzną komórką organizacyjną w strukturze Departamentu Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu5 (Departament BiZK). Stosownie do art. 6 ust. 2 
przywołanej wyżej ustawy o strażach gminnych, Prezydent Miasta zarządzeniem nr 
34.2013.K z dnia 23 października 2013 r. ustanowił regulamin wewnętrzny Straży6, który 
określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady jej funkcjonowania. Określone w 
regulaminie zadania wspólne strażników były zgodne z uregulowaniami zawartymi w art. 11 
ustawy o strażach gminnych. Ponadto regulamin szczegółowo odnosił się do zadań 
przypisanych do realizacji komendantowi i jego zastępcy oraz stanowiskom pracy Straży7. 

(dowód: akta kontroli str. 8-30) 

W Strategii Rozwoju Zielonej Góry na lata 2012-20228 w części dotyczącej bezpieczeństwa 
mieszkańców ujęto planowane działania o charakterze prewencyjnym, zabezpieczające 
mieszkańców przed wszelkimi przestępstwami. Założono, że działania te powinny być 
nacechowane skutecznością w ograniczeniu zakresu oddziaływań nowych patologii takich 
jak narkotyki, przestępczość szkolna, wandalizm podczas imprez. Zaplanowano m.in. 
wsparcie policji w realizacji działań poprawiających bezpieczeństwo na ulicach miasta oraz 
rozbudowę monitoringu miejskiego, a efekty realizacji miały być badane wskaźnikami 
produktów (m.in. liczba zakontraktowanych z policją dodatkowych godzin działań 
prewencyjnych; liczbą zamontowanych/wymienionych/wyremontowanych zewnętrznych 
urządzeń monitoringu miejskiego; powierzchnią terenu objętego zasięgiem urządzeniami 
monitoringu miejskiego). Działania te przypisano straży miejskiej, policji oraz  organizacjom 
pozarządowym działającym w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a odpowiedzialnym za 
realizację strategii jest Prezydent Miasta. Strategia określała procedury jej monitoringu, 
częstotliwość ewaluacji (co trzy lata)9 oraz etapy ewaluacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-36) 

Także w „Programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
bezpieczeństwa obywateli w mieście Zielona Góra na lata 2009-2014”10 określono działania 
przypisane Straży, jako jednemu spośród 31 podmiotów (jednostki państwowe, 
samorządowe oraz organizacje społeczne) odpowiedzialnych za realizację. W programie 
tym, którego koordynatorem jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
w Mieście Zielona Góra (Komisja BiPP), utworzona na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym11, za główne kierunki przyjęto działalność:  
I - prewencyjno-wychowawczą i resocjalizacyjną - 17 celów strategicznych i operacyjnych 

(każdemu z celów strategicznych przypisano jeden cel operacyjny), w tym za 7 celów 
odpowiedzialna była m.in. Straż; 

II - zapewnienie ładu i porządku – 9 celów, w tym Straż wraz z innymi jednostkami 
odpowiedzialna była za 5 celów: 

III - bezpieczeństwo komunikacyjne – 3 cele, w tym Straż wraz z Biurem Zarządzania 
Drogami Urzędu, Wydziałem Inwestycji Miejskich Urzędu oraz Komendą Miejską Policji 

                                                           
4
 Uchwała Nr XXVII/363/08. 

5 Do 18.06.2015 r. Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 
6
 Przedmiotowe zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Prezydenta nr 352/10 z dnia 17.03.2010 r. w 

sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Zielonej Górze. 
7 W związku z połączeniem z dniem 1.01.2015 r. Miasta i Gminy Zielona Góra nowy regulamin jest w trakcie 
procedowania. 
8 Uchwała XXXI.241.212 Rady Miasta Zielona Góra z 24.04.2012 r. 
9 Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2015 roku i będzie dotyczyć okresu 2012-2014. 
10 Przyjęty uchwałą nr LI/677/09 Rady Miasta Zielona Góraz 25.08.2009 r. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.  
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odpowiadały za realizację jednego celu („Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego”). 

Cele przypisane Straży dotyczyły m.in. ograniczenia zjawisk patologii społecznej i zagrożeń 
przestępczością pospolitą, ograniczenia możliwości spożycia alkoholu przez 
niepełnoletnich; niedopuszczenie do szerzenia się przestępczości w dużych skupiskach 
ludzkich typu osiedla mieszkaniowe i strefy przemysłowe; pobudzanie inicjatyw społecznych 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym; poprawa i utrzymanie 
estetyki ulic, budynków, placów zabaw i parków; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na 
osiedlach i wzrost poczucia odpowiedzialności za sprawy publiczne i bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta; likwidacja dzikich wysypisk w mieście; ograniczenie zagrożeń 
komunikacyjnych. 

W programie podano szczegółowy opis każdego celu, sposób realizacji zadań, adresatów 
programu i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań (od jednej do ośmiu). Jako okres 
realizacji wszystkich celów określono lata 2009-2014. W programie nie określono 
mierników, za pomocą których monitorowane ma być wykonywanie zaplanowanych celów  
i zadań jak również nie przypisano zadań konkretnym jednostkom (w przypadku gdy 
odpowiedzialnymi za realizację celu było kilka jednostek). 

Środkiem kontroli wykonania działań określonych w ww. Programie miało być coroczne 
sprawozdanie z realizacji przedkładane Komisji BiPP sporządzane na podstawie informacji 
przekazanych przez podmioty zobligowane do realizacji przedsięwzięć zawartych  
w programie. 

(dowód: akta kontroli str. 37-53) 

Z rocznych informacji z realizacji ww. Programu za lata 2012-2014 złożonych przez Straż 
wynika, że w 2012 r. nie wykazano żadnego działania w 13 celach przypisanych m.in. 
Straży jako jednostce odpowiedzialnej za realizację, a jako uzyskane efekty wykazano 
liczbę interwencji w odniesieniu do 5 celów strategicznych12. W 2013 r. działania Straży 
wykazano tylko w 4 celach operacyjnych dot. zapewnienia ładu i porządku: II.2 Poprawa 
estetyki ulic, budynków, placach zabaw i parków (wystosowano 70 wezwań do 
uporządkowania terenu), II.3 Edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w 
zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego (zapoznanie dzieci z pracą strażnika 
miejskiego), II.4 Likwidacja dzikich wysypisk w mieście (60 wezwań do uporządkowania 
terenu), II.5 Działania zmierzające do likwidacji nielegalnego handlu na terenie miasta oraz 
przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości (628 pouczenia, mandaty oraz 
wnioski do sądu za spożywanie alkoholu i handel w miejscach niedozwolonych). W 2014 r. 
działania wykazano w 3 z ww. celów (II.2, II.4 i II.5). Jako efekty w odniesieniu do 
wystosowanych wezwań wykazano, że zarządcy terenu uporządkowali go. Ponadto 
zarówno w 2013 jak i w 2014 r. wykazano po jednym działaniu, w celu który nie został 
przypisany Straży jako jednostce odpowiedzialnej realizację13. W latach 2012-2014 nie 
wykazano żadnych działań w 6 spośród 7 celów w grupie działalności prewencyjno-
wychowawczej i resocjalizacyjnej przypisanych m.in. Straży jako jednostce odpowiedzialnej 
za realizację14. 

(dowód: akta kontroli str. 71-86) 

W sprawie niewielkiej liczby działań wykonanych przez Straż w ramach realizacji ww. 
programu komendant Straży wyjaśnił m.in., iż fizycznie dysponuje zbyt małymi zasobami 

                                                           

12 I.2 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, II.1 Estetyczny wygląd miasta, II.4 
Zapewnienie ładu i porządku, II.5 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Zielonej Góry, III.1 Poprawa 
stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
13 Cel operacyjny II.9: Podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych wchodzących w konflikt z prawem – 
wykazano odpowiednio dowiezienie osób do izby wytrzeźwień 25 i 21 osób. 
14 Nie wykazano działań w celach strategicznych: Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 
Rozwój fizyczny i rekreacja, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego 
przez młodzież, Prewencja ogólna, Przełamanie wśród mieszkańców miasta bierności i obojętności na zjawiska 
społeczne, w tym przestępczość i patologie. 
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kadrowymi oraz że działania resocjalizacyjno-wychowawcze nie należą do zadań 
priorytetowych realizowanych przez Straż. 

(dowód: akta kontroli str. 429-432) 

W sprawozdaniach z działalności Komisji BiPP pozytywnie oceniono wyniki ww. programu  
w latach 2012-2013 (sprawozdanie za 2014 r. nie zostało jeszcze ocenione), wskazując, że 
w wyniku działań Urzędu, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i społeczności lokalnej  
zrealizowano zakładane cele. Stwierdzono m.in. zmniejszanie się sukcesywnie liczby 
przestępstw i spadek czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Podkreślono duże 
znaczenie realizowanych przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz z zakresu profilaktyki i prewencji zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W związku  
z zakończeniem realizacji programu Komisja przystąpiła do opracowania programu na lata 
następne. 

(dowód: akta kontroli str. 366-406) 

Monitorowanie wykonania zadań przez Straż, wg wyjaśnienia Dyrektora Departamentu BiZK 
odbywa się m.in. analizę sprawozdań składanych przez Komendanta Straży Miejskiej; 
analizę wyników kontroli prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie 
Wlkp.; pytań i składanych odpowiedzi dla radnych Miasta Zielona Góra. Analiza ryzyka 
prowadzona jest przez Biuro Audytu Departamentu Prezydenta zawsze na etapie 
planowania kolejnych audytów na dany rok. W 2014 r. dokonano kontroli problemowej  
w zakresie funkcjonowania, organizacji i działania Straży Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 87-96) 

 

1.3. Straż prowadziła ewidencje etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z dnia 12 
listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) 
ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży15. 

W latach 2012-2014 Straż realizowała wszystkie zadania określone w art. 11 ust. 1 ustawy 
o strażach gminnych. W tym okresie podjęto łącznie 9.587 działań dotyczących  
w szczególności popełnianych wykroczeń, jak też innych interwencji. Wobec 6.283 
sprawców (65,6%) zastosowano art. 41 Kw stanowiący, że w stosunku do sprawcy czynu 
można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na 
zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego, z czego aż 5.267 dotyczyło 
wykroczeń wymienionych w Kodeksie wykroczeń, w tym m.in. przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji (2.709) i przeciwko urządzeniom użytku publicznego (1.668). W 
833 przypadkach (8,7%) art. 41 Kw. zastosowano przy wykroczeniach wynikających z 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi16. Ponadto w ww. trybie interweniowano przy wykroczeniach m.in. z ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach17 (54 przypadki)  
i z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach18 (58 przypadków). 

Poza ww. środkami oddziaływania wychowawczego nałożono 2.775 mandatów karnych,  
z czego m.in. 832 za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego i 819 za 
wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (84 
osoby odprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania) oraz skierowano 96 
wniosków do sądów. Innym organom do rozstrzygnięcia przekazano 433 sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 

Zaznaczyć należy, że w ramach realizowanego zadania kontrola ruchu drogowego (art. 11 
ust. 1 pkt 2 ustawy o strażach gminnych) Straż nie zajmowała się pomiarem prędkości 
pojazdów mechanicznych i obsługą tzw. fotoradarów oraz nie stosowano blokowania kół  

                                                           

15 Dz. U. z 2013 r. poz. 639 ze zm.  
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1286.  
17 Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. 
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.  
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w celu unieruchomienia pojazdu (nie posiadano na wyposażeniu sprzętu do takich działań).  
W 92 przypadkach spowodowano usunięcie pojazdów porzuconych (nieużytkowanych, bez 
tablic rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 98, 349) 

W latach 2012-2014 czas pracy strażników miejskich wykorzystany na realizację zadań 
wynosił łącznie 16.270 dni19, z czego20 15.204 dni (93,4%) na działania, których wyniki nie 
są ujmowane w ewidencji wynikającej z ww. rozporządzenia MSWiA  
z dnia 12 listopada 2009 r.  

Z zadań nieobjętych ewidencją 9.701 dni (63,8%) przeznaczono na patrolowanie rejonów, 
5.452 (35,9%) na czynności biurowe, a 51 (0,3%) na współdziałanie z organizatorami  
i innymi służbami w ochronie i porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 99, 213) 

Czas pracy pracowników Urzędu wykorzystany na działania dotyczące straży miejskiej  
w latach 2012-2014 wynosił odpowiednio 648, 626,5 i 616,7 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 100) 

Duży udział czasu pracy poświęcanego na czynności biurowe wynikał, jak wyjaśnił 
Komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze, z faktu, iż 8 osób przez 8 godz. dziennie 
wykonywało wyłącznie czynności o takim charakterze. Dotyczyło to komendanta, zastępcy 
komendanta, sekretarki, stanowiska ds. księgowości, stanowiska ds. procesowych, 
stanowiska ds. obsługi CEPiK i pojazdów porzuconych oraz dwóch osób na stanowisku 
dyżurnych. Ponadto każdy ze strażników pracujących w terenie codziennie przeznacza 
minimum jedną godzinę na czynności biurowe.  

(dowód: akta kontroli str. 54-70) 

1.4. Poza zadaniami określonymi w ustawie o strażach gminnych, strażnicy miejscy 
zapewniali bezpieczeństwo służbom komunalnym podczas otwierania lokali komunalnych 
lub mieszkań, w których mogły znajdować się osoby agresywne. Współdziałano także  
z Departamentem Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu w przypadkach zajęcia pasa 
drogi bez zezwolenia; wspomagano Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kontekście 
podłączania mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji miejskiej; czuwano na 
ładem i porządkiem w rejonie NBP podczas emisji nowych monet i banknotów oraz 
uczestniczono wspólnie z inspektorami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w kontrolach targowisk. Współpracowano także z Pogotowiem 
Ratunkowym, Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Powiatowym 
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, a także Państwową Strażą Pożarną, Strażą 
Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Leśną oraz z różnymi Wydziałami Urzędu 
Miasta Zielona Góra.  

W zakresie ochrony porządku publicznego współpraca dotyczyła zwłaszcza zabezpieczania 
imprez masowych, wspólnych patroli z Policją w miejscach szczególnie zagrożonych, 
kontrolowania osób przebywających bądź pracujących nielegalnie na terytorium kraju, 
mogących być jednocześnie sprawcami wykroczeń lub przestępstw. 

(dowód: akta kontroli str. 101-104)  

Dyrektor Departamentu BiZK na pytanie czy w latach 2012-2014 Prezydent wskazywał 
zadania priorytetowe do realizacji przez Straż lub też działania, które powinny być 
podejmowane w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie gminy wyjaśnił, że 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z priorytetów władz miejskich.  
W śródmieściu (deptak, Rynek, al. Niepodległości) ustalono tzw. Rejon wzorowego 
porządku, gdzie wprowadzono dodatkowe patrole policyjne ze Strażą Miejską. W zakresie 
uruchomienia fotoradaru radni Rady Miasta niejednokrotnie zgłaszali pomysły uruchomienia 

                                                           

19 5.951 dni w 2012 r.; 5.178 w 2013 r. i 5141 w 2014 r.  
20 Czas poświęcony na wykonywanie poszczególnych działań nie jest rejestrowany, w związku z powyższym 
został on przez Straż oszacowany. 
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miernika prędkości na terenie miasta Zielona Góra, jednakże zamysł Prezydenta Miasta 
przewidywał, aby skupić się na kluczowym obszarze działania straży wynikającym z art. 11 
ustawy o strażach gminnych. Poza tym wszędzie tam gdzie Prezydent widzi potrzebę 
zabezpieczenia konkretnej imprezy masowej przez Straż Miejską formułuje na bieżąco 
wymagania i zadania, które wynikają z cytowanego powyżej art. 11 ustawy o strażach 
gminnych. Radni Rady Miasta Zielona Góra zgłaszają także w formie interpelacji pakiet 
zadań dla Straży Miejskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 87-96) 
 
W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w latach objętych 
kontrolą Prezydent Miasta zawierał porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w 
Zielonej Górze na mocy których Miasto przekazywało Komendzie Miejskiej corocznie kwotę 
200 tys. zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby 
funkcjonariuszy Komendy. Na mocy tych porozumień Komendant Miejski zobowiązał się do 
kierowania policjantów do pełnienia służby patrolowej na terenie Miasta w czasie 
przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji21. Cele główne służby patrolowej określały załączniki do porozumień, a cele 
szczegółowe określane były comiesięcznie przez Prezydenta Miasta i Komendanta Policji 
na podstawie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa, a także wskazań radnych oraz opinii  
i wniosków mieszkańców Zielonej Góry. Dyslokacja patroli miała być ustalana w oparciu  
o bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta, a służby miały być pełnione  
w miejscach najbardziej zagrożonych lub wskazanych przez Prezydenta Miasta. 

Z corocznych sprawozdań z czynności wykonywanych przez służby patrolowe finansowane 
z budżetu Miasta składanych przez Komendanta Policji wynika m.in., że w ww. latach 
wykonano po 1.200 służb co dało rocznie od 599 do 793 dodatkowych patroli na terenie 
Miasta. Łączna liczba godzin pełnionej służby prewencyjnej wynosiła 9.600 rocznie.  

(dowód: akta kontroli str. 257-278) 

 

1.5. Wszystkie zadania przypisane Straży w ustawie o strażach gminnych ujęte zostały  
w regulaminie Straży Miejskiej. Pracownicy zatrudnieni w Straży posiadali zakresy 
odpowiedzialności i uprawnień, w których szczegółowo określono zadania na nich nałożone. 
Analiza zakresów odpowiedzialności i uprawnień 7 strażników i jednego pracownika 
administracyjnego wykazała, że w zakresach strażników o jednolitej treści ujęto 27 
głównych zadań (55 szczegółowych), a w zakresie podinspektora na stanowisku ds. 
egzekucji administracyjnej, księgowości i logistyki 33 zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 9-30, 105-114) 

1.6. W informacji na temat współpracy Straży z Policją Komendant Miejski Policji w Zielonej 
Górze stwierdził m.in., że funkcjonowanie na terenie Zielonej Góry dodatkowej formacji 
(poza Policją) jest jak najbardziej właściwe i wskazane, jednak sposób działania Straży 
powoduje, że nie przynosi ono oczekiwanych przez lokalne społeczeństwo rezultatów. 
Zdaniem Komendanta zwiększenie ilości patroli, wymiana doświadczeń, pogłębienie 
współpracy powinno być głównym priorytetem działań, jednak kierownictwo Straży jest 
innego zdania. Brak chęci współpracy ze strony Komendanta Straży z Policją, a także 
ograniczanie działań ze strażników niemających wsparcia u swego Komendanta powoduje, 
że patrole tej formacji są niezauważalne i nieskuteczne w mieście. Straż miejska jest 
hermetycznie zamkniętą strukturą, nienadążającą do wyjścia naprzeciw pojawiającym się 
nowym problemom i zagrożeniom na terenie miasta. Wspólne patrole Policji i Straży 
Miejskiej w latach ubiegłych realizowane były tylko w czasie dni Zielonej Góry „Winobranie” 
(w roku 2013 – 78 patroli, w roku 2014 – 45 patroli). Inicjatywa wspólnych patroli Policji  
i Straży jest przyjmowana przez Komendanta Straży z niechęcią, pomimo ewidentnych 
korzyści dla bezpieczeństwa mieszkańców. Mając powyższe na uwadze, Komenda Miejska 
Policji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu BiZK, była inicjatorem podpisania w dniu 

                                                           

21 Dz. U. z 2015 r. poz. 355 ze zm. 
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31 sierpnia 2015 r. aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta,  
a Komendantem Miejskim Policji dotyczącym realizacji wspólnych patroli Policji i Straży 
Miejskiej. Funkcjonowanie Straży nie powoduje do niepotrzebnego dublowania działań. 
Zakres wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy Straży w bardzo mały stopniu 
odciąża zadania realizowane przez Policję, dotyczy to głównie holowania pojazdów  
i reagowania na nieprawidłowe parkowanie. W innych kwestiach pomoc Straży jest 
znikoma. 

(dowód: akta kontroli str. 117-119) 
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poinformował, iż podziela opinię 
Komendanta Miejskiego Policji i dodał, że funkcjonowanie na terenie Zielonej Góry 
dodatkowej formacji mającej na celu ochronę porządku publicznego ma swoje uzasadnienie 
pod warunkiem aktywnej realizacji postawionych zadań. Podstawową korzyścią byłoby 
zwiększenie liczby wspólnych patroli oraz wymiana informacji dotyczących lokalnych 
warunków bezpieczeństwa i społecznych oczekiwań w tym zakresie. Zdaniem Komendanta 
Wojewódzkiego za pożądane i celowe należy uznać podejmowanie wspólnych działań na 
styku jasno określonych kompetencji. 

(dowód: akta kontroli str. 115-116) 

W sprawie realizacji wspólnych patroli z Policją Komendant Straży wyjaśnił, że „mniej więcej 
do roku 2011 Straż Miejska dodatkowo uczestniczyła w patrolach wspólnych na terenie 
miasta Zielona Góra. Następnie patrole te zostały zaniechane aczkolwiek dalsza 
współpraca była kontynuowana w postaci wspólnych zabezpieczeń podczas imprez 
miejskich i sportowych. Wspólne patrole nie są obligatoryjne, a fakultatywne. Należy dodać, 
że dla Straży Miejskiej priorytetem są zadania wynikające z art. 11 ustawy o strażach 
gminnych, w szczególności w zakresie spokoju i porządku w miejscach publicznych. W art. 
11 ww. ustawy nie ma mowy o bezpieczeństwie. Straż Miejska w Zielonej Górze dysponuje 
ograniczonymi zasobami kadrowymi, ale i tak współpracowała z Policją, Strażą Graniczną  
i z innymi instytucjami. (…) W kolejnych latach kontakt ten cały czas miał miejsce w zakresie 
organizowanych i zabezpieczanych imprez z tym, że spotkania te miały miejsce z zakresie 
bieżącego zapotrzebowania. Nie jestem przeciwnikiem wspólnych patroli z Policją, ale 
przede wszystkim muszę brać pod uwagę zadania, jakie ma przed sobą Straż Miejska, 
możliwości kadrowe oraz obowiązujące przepisy, w tym ustawę o strażach gminnych  
i kodeks pracy. Obecny Komendant Miejski Policji pełni te funkcję od czerwca 2014 r. i nie 
wiem czym się zasugerował podając informację o rzekomej mojej niechęci do wzajemnej 
współpracy. Nigdy nie kontaktował się ze Strażą i nie prosił o wzajemne spotkanie. 
Uważam, że w ramach wzajemnej współpracy obydwie strony powinny korzystać. (…) 
Informuję, iż w latach poprzednich współpraca pomiędzy Strażą Miejską, a Policją układała 
się nienagannie i kontakty dwustronne zawsze były utrzymywane.” 

(dowód: akta kontroli str. 54-70) 

Stosownie do § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form 
współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej 
współpracy22, komendanci straży przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi 
wojewódzkiemu Policji do dnia 31 stycznia każdego roku wspólne informacje o współpracy 
między tymi formacjami.  

Straż miejska informacje o współpracy z Policją zawarła w rocznych informacjach o danych 
z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, przy czym z informacji tych 
nie wynika, ażeby dane o współpracy z Policją były uzgodnione z Komendantem Miejskim 
Policji. W zakresie współpracy z Policją w informacjach tych podawano dane o liczbie patroli 
wspólnych, szkoleniach, akcjach prewencyjnych (zabezpieczenie meczu żużlowego) oraz 
innych wspólnych inicjatywach (zabezpieczenie imprez sportowych i uroczystości 
miejskich). 

(dowód: akta kontroli str. 121-151) 

                                                           

22 Dz. U. Nr 220, poz. 1732 
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1.7. W latach 2012-2014 nadzór nad bieżącą działalnością Straży sprawował Prezydent 
Miasta w ramach kierowania pracą Urzędu. Od 1 stycznia 2015 r. na podstawie zmiany 
regulaminu organizacyjnego Urzędu i umiejscowienia Straży jako wewnętrznej komórki 
organizacyjnej Departamentu BiZK nadzór nad Strażą z tytułu kontroli funkcjonalnej 
sprawuje w imieniu Prezydenta dyrektor tego Departamentu.  

W II kwartale 2014 r. przeprowadzona została przez Biuro Audytu Urzędu kontrola 
problemowa, którą objęto funkcjonowanie, organizację i działania Straży. Wykazała ona 
m.in.: 

− niezgodność liczby nałożonych mandatów wykazanych w sprawozdaniu przesłanym do 
Wojewody i w rejestrze elektronicznym e-Mandat, Niezgodność ta była wynikiem 
błędnej konfiguracji programu e-Mandat,  

− opóźnienia w wystawianiu tytułów wykonawczych związanych z egzekucją płatności za 
nałożone mandaty oraz w prowadzeniu spraw o wykroczenia (czynności wyjaśniające 
oraz wnioski do sądu o ukaranie), 

− duże różnice w zużyciu paliwa przez samochód służbowy wykazywane w rozliczeniach 
sąsiednich miesięcy spowodowane tankowaniem paliwa w ostatnim dniu miesiąca. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonego audytu zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 152-167) 

Ponadto w kwietniu 2015 r. Komenda Wojewódzka Policji przeprowadziła kontrolę Straży  
w zakresie: prawidłowości nakładania przez strażników grzywien w postępowaniu 
mandatowym, prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do 
sądu, współpracy Straży z Policją oraz prawidłowości prowadzenia przez Straż ewidencji 
etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. W kontroli tej obejmującej 2014 r. oprócz 
zaniżenia w sprawozdaniu za 2014 r. przesłanym do Wojewody Lubuskiego liczby 
nałożonych mandatów o 9 (wykazano 726 mandatów podczas gdy wg systemu e-Mandat 
było ich 735) nie stwierdzono innych nieprawidłowości. W wyniku kontroli Straż skorygowała 
ww. sprawozdanie. 

(dowód: akta kontroli str. 168-178) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości. 

1. Stosownie do § 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie form współpracy straży gminnej 
(miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy komendanci 
straży oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji winni przekazywać właściwemu 
terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji do dnia 31 stycznia każdego roku 
wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami.  
Straż miejska informacje o współpracy z policją zawarła w rocznych informacjach o danych 
z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży sporządzanych na podstawie 
rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne 
(miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży podpisanych tylko 
przez Komendanta Straży. Z informacji tych nie wynika, ażeby dane o współpracy z Policją 
były uzgodnione z Komendantem Miejskim Policji. W Urzędzie brak jest innych dokumentów 
z których wynikałby zakres współpracy z Policją w latach 2012-2014 (oprócz porozumień 
dotyczących dodatkowych patroli Policji finansowanych z budżetu Miasta). Dane 
wykazywane w sprawozdaniach wynikają z grafików służb i książek dyżurów. 

Z informacji udzielonej kontrolerom NIK przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej 
Górze wynikają znaczne rozbieżności w stosunku do danych zawartych w informacjach 
sporządzanych przez Straż odnośnie liczby wspólnych patroli realizowanych przez Straż  
i Policję. W informacjach Straży podano, że w latach 2013-2014 zrealizowano odpowiednio 
141 i 86 patroli wspólnych, natomiast w informacji Komendanta Policji wykazano ich 
odpowiednio 78 i 45. 

(dowód: akta kontroli str. 117-120, 131-151) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Komendant Straży przyznał w swoich wyjaśnieniach, że Straż nie uzgadniała z 
Komendantem Miejskim Policji danych wykazywanych w sprawozdaniach dot. współpracy 
Straży z Policją.  

Ponadto wyjaśnił, że dane wykazywane w sprawozdaniach wynikają jednoznacznie z 
grafików służb. Coroczne druki związane z wynikami działań straży, stanem kadrowym oraz 
wszelkimi innymi danymi dotyczącymi m.in. współpracy z Policją otrzymujemy drogą 
elektroniczną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i na tych drukach 
wypełniamy wskazane dane. Druki które przesyła Komenda Wojewódzka Policji są 
wypełniane i odsyłane do KWP w Gorzowie Wlkp. Jak do tej pory ze strony KWP nigdy nie 
było uwag dotyczących sposobu wypełniania. Wypełniamy te rubryki które są wskazane w 
drukach i sądziliśmy że jest to wystarczające.  

Nadmieniam, iż przechodziliśmy w 2015 r. kontrole ze strony Wojewody lubuskiego, które 
przeprowadzali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim  
i badając rok 2014 także nie mieli uwag w zakresie danych zawartych w drukach. 

(dowód: akta kontroli str. 54-70 i 120) 

2. Stosownie do art. 9b ust. 1 ustawy o strażach gminnych komendanci straży przekazują 
właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji do dnia 31 stycznia każdego 
roku informacje o danych zawartych w prowadzonej przez straż ewidencji etatów; 
wyposażenia oraz wyników działań straży. Sprawozdanie za 2014 r. wysłano 16.02.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 121-151) 

Komendant Straży w sprawie opóźnionego wysłania sprawozdania za 2014 r. wyjaśnił, że 
dokumenty zostały sporządzone w styczniu i przeoczono termin ich wysłania. Po telefonie 
pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w lutym 2015 r., dokumenty 
zostały dosłane.  

(dowód: akta kontroli str. 54-70) 

 
Zdaniem NIK w nowym programie przeciwdziałania przestępczości zadania przypisane 
Straży jako jednostce odpowiedzialnej za realizację celów winny uwzględniać hierarchię 
zadań realizowanych przez Straż oraz jej sytuację kadrową. Program ten winien również  
określać mierniki za pomocą których będzie monitorowane wykonanie zadań Straży.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

 

2. Adekwatność organizacji straży miejskiej w odniesieniu do realizowanych zadań. 

2.1. Straż działa na terenie miasta Zielona Góra. Powierzchnia miasta obsługiwana przez 
Straż w latach 2012-2014 wynosiła 58,32 km2, a średnia liczba mieszkańców w tych latach 
wynosiła 118.783 osoby23. Liczba strażników w latach 2012-2014 wahała się od 25 do 27 
osób24, tj. średnio 25,7 osób, a ponadto 2 osoby zatrudnione były na stanowiskach 
urzędniczych. 

Powyższe dane wskazują, że liczba mieszkańców przypadająca na jednego strażnika  
w latach 2012-2014 wynosiła odpowiednio 4.408, 4.736 i 4.757 osób; średnio 4.628 osób, 
natomiast liczba strażników przypadająca na 10 tys. mieszkańców wynosiła odpowiednio 
2,27, 2,11 i 2,10; średnio 2,16. Średnie wskaźniki dla grupy miast o zbliżonej liczbie 
mieszkańców tj.: Kielc, Rzeszowa, Olsztyna, Opola i Zielonej Góry (grupa porównawcza 5 
miast) wynosiły odpowiednio 2.920 osoby i 3,71 strażników.  

(dowód: akta kontroli str. 179—182, 213, 409) 

                                                           

23 Z dniem 1 stycznia 2015 r. po połączeniu miasta z gminą powierzchnia miasta obsługiwana przez Straż 
wzrosła do 278,77 km2, a liczba ludności wzrosła do około 140 tys. osób.  
24 W tym komendant i zastępca komendanta. 
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W sprawie przyczyn małej liczby strażników miejskich przypadających na 10 tys. 
mieszkańców miasta Prezydent Miasta wyjaśnił, że w jego ocenie liczba strażników 
miejskich jest optymalna w odniesieniu do wykonywanych przez nich zadań. W chwili 
obecnej nie zamierza się zwiększać składu osobowego Straży Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 359-361) 
2.2. W latach 2012-2014 Straż podjęła łącznie 10.538 interwencji, w wyniku których: 

− w 2012 r.: wobec 2.061 osób zastosowano art. 41 Kw, nałożono 1242 mandaty, 
skierowano 53 wnioski do sądu o ukaranie, a 61 spraw przekazano innym organom; 

− w 2013 r.: liczby interwencji wynosiły odpowiednio 2.171, 798, 26 i 299; 

− w 2014 r.: odpowiednio 2.051, 735, 17 i 73. 

Liczby interwencji „przeliczeniowych”25 w latach 2012-2014 wyniosły odpowiednio 
19.278,49, 16.068,27 i 15.933,80; średnio 17.093,52. 

Wskaźnik rocznej liczby interwencji „przeliczeniowych” przypadających na 1 strażnika 
wynosił odpowiednio 714,02, 642,73 i 637,35; średnio 665,98. Był on najniższy ze 
wszystkich kontrolowanych miast wojewódzkich26 (średnio wynosił 2.420,03), a w 
porównaniu do grupy porównawczej 5 miast był 2,5 krotnie niższy (średnia dla tych miast 
wynosiła 1.705,84 interwencji na 1 strażnika).  

(dowód: akta kontroli str. 98, 213, 409) 

2.3. W skład straży wchodzi komendant, zastępca komendanta oraz następujące 
wewnętrzne jednostki organizacyjne: wieloosobowe stanowisko ds. obsługi straży 
(sekretariat straży, stanowisko ds. egzekucji administracyjnej, księgowości i logistyki); 
wieloosobowe stanowisko dyżurnych straży; wieloosobowe stanowisko ds. prewencji; 
wieloosobowe stanowisko ds. wykroczeń oraz stanowisko ds. obsługi CEPiK27 i pojazdów 
usuniętych. 

Zadania dla komendanta, zastępcy komendanta oraz pracowników poszczególnych 
komórek określone były w regulaminie Straży oraz zakresach odpowiedzialności  
i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ze strony pozostałych komórek 
organizacyjnych Urzędu wsparcia straży udzielały średnio 3 osoby w zakresie obsługi 
finansowo-księgowej, kadrowej, prawnej oraz porządkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 9-30, 105-114, 186-188)  

2.4. W strukturze zatrudnionych strażników (poza komendantem i jego zastępcą), w 2012 r. 
na stanowisku strażnika zatrudnionych było 6 osób, młodszego strażnika 10 osób i 9 na 
stanowisku aplikanta. W 2013 r. stanowiło to odpowiednio 6, 10 i 7 osób. W 2014 r. jedna 
osoba zatrudniona była na stanowisku młodszego specjalisty, 14 osób jako starsi strażnicy, 
7 jako strażnicy i jedna jako młodszy strażnik. Powyższe stanowiska były zgodne  
z wymienionymi w art. 8a ustawy o strażach gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Spośród zatrudnionych strażników w 2012 r. 13 posiadało wyksztalcenie wyższe, a 14 
wyksztalcenie średnie. W 2013 r. i 2014 r. stanowiło to odpowiednio 11 i 14. Z 2 osób na 
stanowiskach urzędniczych jedna posiadała wyksztalcenie wyższe, a jedna średnie. 

(dowód: akta kontroli str. 189) 

                                                           

25 Liczona jako iloczyn liczby wyników działań straży objętych ewidencją i wag im przypisanych: liczba 
interwencji przeliczeniowych = waga x liczba wyników działań straży objętych ewidencją.  Na podstawie średniej 
arytmetycznej (dla 16 miast wojewódzkich) szacowanych pracochłonności poszczególnych interwencji 
przypisano wagę 1,0 interwencji o najmniejszej pracochłonności. Wagi dla pozostałych interwencji o większych 
pracochłonnościach zostały obliczone jako iloraz uśrednionego czasu danej interwencji do uśrednionego czasu 
najmniej pracochłonnej interwencji, której przypisano wagę 1,0. 
26 Kontrola obejmowała straż miejską w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, 
Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach, Białystoku, Kielcach, Rzeszowie, Olsztynie, Opolu i Zielonej 
Górze. 
27

 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 
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Analiza akt osobowych 7 strażników wykazała, że wszyscy spełniali warunki do pełnienia 

funkcji strażnika określone w art. 24 ustawy o strażach gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 189) 

2.5. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu28 określono wymagania 
kwalifikacyjne, zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z 
pracą i warunki ich przyznawania. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych29 oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych30. Poza kategoriami zaszeregowania pracowników Straży, kwalifikacjami 
związanymi ze stażem pracy, zasadami przyznawania dodatków funkcyjnych i nagród 
uznaniowych31, regulamin nie określał innych systemów motywacyjnych dla pracowników 
Straży.  

(dowód: akta kontroli str. 190-202) 

Analiza dokumentów kadrowych wykazała, że z dniem 1 września 2014 r. na wniosek 
Komendanta Straży wszyscy pracownicy uzyskali awanse na wyższy stopień. Komendant 
występując 31 lipca 2014 r. do Prezydenta Miasta o awanse zaznaczył, że związane to jest  
z przypadającym 29 sierpnia Dniem Straży Gminnej oraz brakiem awansów od 5 lat. 
Awanse udzielone zostały bez zmiany wysokości wynagrodzenia, a podwyżki pracownicy 
otrzymali z dniem 1 stycznia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 189, 205-206)  

Na podstawie list nagród przyznanych w 2014 r. strażnikom miejskim ustalono, iż 
dwukrotnie (w maju i listopadzie) strażnikom przyznawano nagrody, które wynosiły od 300 zł 
do 2.500 zł. W aktach osobowych strażników brak było pisemnych uzasadnień ich 
przyznania.  

Komendant Straży odnośnie sposobu i podstawy przyznawania nagród pracownikom 
wyjaśnił, że z uwagi na usytuowanie Straży nagrody przyznawane są dla wszystkich 
pracowników Urzędu tj. na dzień samorządowca w maju oraz w grudniu przedświąteczna 
nagroda uznaniowa. Każdy wydział otrzymuje określoną pulę pieniędzy proporcjonalną do 
ilości pracowników. W Straży Miejskiej jak i w pozostałych komórkach osoby funkcyjne 
otrzymują podwyższone wysokości nagrody. Różnice pomiędzy pozostałymi pracownikami 
w wysokościach nagród wynikają z absencji chorobowych, oraz mogą wynikać z oceny 
dotyczącej rzetelności sumienności i zaangażowania w pracę. W całym Urzędzie Miasta nie 
sporządza się uzasadnień do tych nagród. 

(dowód: akta kontroli str. 54-70, 203-204) 

2.6. W 2013 r. odbyło się jedno szkolenie „Kontrola ruchu drogowego”, w którym spośród 25 
strażników udział brało 2332. W 2014 r. jedno szkolenie w tym zakresie przeprowadził też 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze. Ponadto jeden strażnik 
uczestniczył w szkoleniu „Pierwsza pomoc dla zwierząt”, a kolejny w szkoleniu  
pn. „Systemowo i interdyscyplinarnie wobec przemocy. Procedura Niebieskiej Karty”. 

Badanie akt osobowych 7 strażników wykazało, że wszyscy ukończyli szkolenie 
podstawowe, o którym mowa w art. 25 ustawy o strażach gminnych. Jedna z tych osób 
miała też zaliczony kurs pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Ponadto w badanych 
aktach osobowych znajdowały się certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa z innych szkoleń 

                                                           

28 Zarządzenie nr 754/09 Prezydenta Zielonej Góry z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra. 
29 Dz. U. z 2014 r., poz. 1202.  
30 Dz. U. z 2014 r., poz. 1786.  
31 Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy przyznawane przez Prezydenta z własnej inicjatywy lub na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu bez uszczegółowienia kryterium. 
32 Jedna osoba nie uczestniczyła w szkoleniach z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński 
i aktualnie wychowawczy. 



 

13 

specjalistycznych przeprowadzonych w latach poprzednich (np. posługiwanie się pałką 
wielofunkcyjną; kontrola ruchu drogowego) oraz podstawowych (bhp, p.poż.).  

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 131-139, 189, 306) 

2.7. Dochody Miasta ogółem w całym kontrolowanym okresie wyniosły 1.542.549.407 zł33, w 
tym dochody własne miasta34 855.611.986 zł35. Dochody własne miasta bez udziałów we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od 
osób prawnych wyniosły 437.960.595 zł36. Dochody uzyskane z tytułu mandatów zamknęły 
się łączną kwotą 120.118 zł37, tj. 0,01% dochodów miasta ogółem, 0,01% dochodów 
własnych i 0,03% dochodów bez udziałów w podatkach dochodowych.  

Nie uzyskiwano dochodów z wykroczeń ujawnianych przy pomocy urządzeń rejestrujących. 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

2.8. Pracownicy Straży Miejskiej wykonywali czynności służbowe od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 7.00 – 22.00 w systemie dwuzmianowym wg harmonogramu czasu pracy 
ustalonego na okres miesiąca kalendarzowego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach 
dopuszczano zmianę czasu pracy straży z zachowaniem właściwych przepisów z zakresu 
prawa pracy i przepisów ustawy o strażach gminnych. 

W kontrolowanym okresie jedynie w czasie święta Winobrania występowały przypadki pracy 
strażników w innych godzinach.  

(dowód: akta kontroli str. 208-213) 

W powyższej sprawie Prezydent Miasta wyjaśnił, że prowadzenie działalności w godzinach 
nocnych wymagałoby zaangażowania znacznych środków budżetowych by realizować takie 
zadanie. Z uwagi na fakt, że w Zielonej Górze można czuć się bezpiecznie i dbając 
jednocześnie o stan finansów Miasta nie planujemy w najbliższym czasie zmiany godzin 
pracy Straży Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 359-361) 
2.9. Straż prowadziła m.in. ewidencję wyposażenia, zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. Na wyposażeniu 
Straż posiadała 25 szt. kajdanek zakładanych na ręce; 25 pałek służbowych oraz 25 szt. 
chemicznych środków obezwładniających, co wskazuje, że wszyscy strażnicy wyposażeni 
byli w środki przymusu bezpośredniego. Nie stwierdzono przypadków niewykorzystywania 
posiadanego wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str.121-151, 349) 

Na każdy z 5 posiadanych na stanie samochodów średnio przypadało 5 strażników. Średni 
łączny roczny przebieg tych pojazdów wynosił 73.675 km w 2012 r. (średni przebieg 
dzienny 373 km), 76.113 km w 2013 r. (361 km dziennie) i 74.900 km w 2014 r. (408 
dziennie). W odniesieniu do poszczególnych pojazdów średni przebieg dzienny wynosił od 
64 km do 90 km w 2012 r.; od 64 km do 84 km w 2013 r. i od 65 km do 97 km w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 214-224) 

W 2012 r. średni współczynnik gotowości technicznej wykorzystywanych pojazdów38 wynosił 
0,98 (od 0,97 do 0,98 w zależności od pojazdu), a współczynnik wykorzystania pojazdów39 
0,46 (od 0,40 do 0,51). Ponadto średni współczynnik wykorzystania pracy pojazdów40 
wynosił 0,47 (od 0,41 do 0,53). W 2013 r. średnie współczynniki te wynosiły odpowiednio 

                                                           

33 493.546.285 zł w 2012 r.; 506.395.828 zł w 2013 r. i 542.607.294 zł w 2014 r.  
34 W rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513). 
35 274.979.279 zł w 2012 r.; 285.061.686 zł w 2013 r. i 295.571.021 zł w 2014 r.  
36 138.342.563 zł w 2012 r.; 147.639.899 zł w 2013 r. i 151.978.133 zł w 2014 r.  
37 46.676 zł w 2012 r.; 32.831 zł w 2013 r. i 40.611 zł w 2014 r.  
38 Liczba dni sprawności technicznej, tj. dni w których pojazd był gotów do użycia do liczby dni inwentarzowych, 
tj. dni kalendarzowych w których pojazd był na stanie Straży. 
39 Liczba dni pracy pojazdów do liczby dni inwentarzowych. 
40 Liczba dni pracy pojazdów do liczby dni sprawności technicznej pojazdów. 
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0,99 (od 0,99 do 1,00), 0,57 (od 0,45 do 0,71) i 0,57 (od 0,45 do 0,72), a za 2014 r. 
przedstawiały się następująco 0,99 (od 0,98 do 0,99), 0,57 (od 0,41 do 0,71) i 0,58 (od 0,41 
do 0,73). 

 (dowód: akta kontroli str. 225) 

2.10. Prezydent Miasta Zielona Góra w dniu 8 lipca 2015 r. na podstawie negatywnego 
stanowiska Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich z dnia 
1 lipca 2015 r. negatywnie zaopiniował przystąpienie Straży do programu standaryzacji i 
certyfikacji straży gminnych „Z mieszkańcami i dla mieszkańców”. Zastrzeżenia nasuwała 
m.in. konfrontacja oceny działalności Straży przez Wojewodę z zasadą autonomii 
samorządu terytorialnego, który utrzymuje je z własnych środków i wskazuje im priorytety 
działania. Ponadto za sztuczne uznano szereg wskaźników ujętych w „wymogach 
planowania według standardu straży” m.in. dotyczących ilości planowanych działań 
profilaktycznych; postulowany stosunek liczby strażników do ilości mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 226-228)  

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze.  
 
3. Rezultaty działalności straży miejskiej (podejmowanych interwencji) w odniesieniu 
do oczekiwań zgłaszanych przez społeczność lokalną.  

3.1. Do Komendanta Straży w kontrolowanym okresie nie kierowano skarg dotyczących 
działalności Straży i jej funkcjonariuszy. Skargi dotyczące działalności komórek 
organizacyjnych Miasta Zielona Góra przyjmowała Rzecznik Praw Mieszkańców. W latach 
2012-2014 do Rzecznika wpłynęło łącznie 69 skarg, z czego 2 związane były działalnością 
strażników. Jedna z 2012 r. dotyczyła niewłaściwego zachowania strażnika, a druga z 2014 
r. nie udzielenia przez strażnika właściwej informacji. Po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego obie skargi uznano za niezasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

Dyrektor Departamentu BiZK w sprawie analizy zarzutów formułowanych w skargach 
przesyłanych do Urzędu oraz wykorzystywania ich w działalności Straży wyjaśnił, że 
wpływają one sporadycznie do Rzecznika Praw Mieszkańców. Każda z nich jest dogłębnie 
analizowana, ale żadna z nich nie potwierdziła jej zasadności. Z wynikami postępowania 
zaznajamiany jest Komendant Straży. 

(dowód: akta kontroli str. 87-96) 

3.2. Straż prowadziła rejestry interwencji Straży Miejskiej w formie pisemnej. Interwencje 
podjęte na podstawie zgłoszeń oraz w wyniku działalności patrolowej w latach 2012-2014 
ujęte były łącznie w 15 rejestrach. Rejestry zawierały następujące pozycje: data i godzina 
przyjęcia zgłoszenia; dane osoby zgłaszającej; powód i miejsce interwencji; dane osoby 
przyjmującej zgłoszenie; kryptonim patrolu; godziny rozpoczęcia i zakończenia interwencji; 
sposób zakończenia interwencji i uwagi. Z rejestrów wynikało m.in., że w latach 2012-2014 
w rejestrach dokonano łącznie 10.538 wpisów w tym, 4.155 w 2012 r., 3.007 w 2013 r. i 
3.376 w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 213) 
Analiza danych zawartych w rejestrach41 w zakresie czasu reakcji Straży na zgłoszenia 
wykazało m.in., że w rejestrach wpisywano interwencje podjęte na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców oraz przez strażników bezpośrednio w czasie patroli. W 2012 r. od godziny 
przyjęcia zgłoszenia przez Straż do godziny rozpoczęcia interwencji upływało od 5 minut do 

                                                           

41 Po 8 pozycji z 2012 r. i 2013 r. oraz 40 z 2014 r.  

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 
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5 godzin (dotyczyła ona złamanej gałęzi, lecz strażnicy nie potwierdzili tej informacji),  
a w 2013 r. od 10 minut do 3 godzin (dotyczyła uprzątnięcia śmieci). 
Za 2014 r. badaniem objęto 40 pozycji odnotowanych w rejestrze, według których od 
godziny przyjęcia zgłoszenia przez Straż do godziny rozpoczęcia interwencji w 26 
przypadkach (65,0%) upływało od 5 minut do 30 minut; w 9 przypadkach (22,5%) od 30 do 
60 minut, a jedynie w 5 przypadkach czas ten przekraczał 60 minut. Poza jednym 
przypadkiem gdzie zgłaszający odwołał konieczność interwencji, we wszystkich 
przypadkach zgłoszeń działania interwencyjne były podejmowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 213, 235-243, 350-358) 
W ramach opracowywania Strategii Rozwoju Miasta do roku 2022, w której jednym  
z zagadnień jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta przygotowano ankietę 
sondażową, do wypełnienia której zaproszono wszystkich dorosłych mieszkańców Zielonej 
Góry. Mieszkańcy stwierdzili że czują się w mieście bezpiecznie. Było o tym przekonane  
w ocenie ważonej 84% respondentów. Działania jakie podjęto w ramach opracowywania 
strategii to wsparcie Policji w realizacji działań poprawiających bezpieczeństwo na ulicach 
miasta. Od 3 sierpnia 2015 r. w ramach porozumienia Miasta Zielona Góra z Policją 
organizowane są wspólne patrole strażników miejskich z policjantami. 
Strażnicy uczestniczyli w kilku spotkaniach z przedszkolakami w siedzibie Straży jak i w 
przedszkolach oraz z uczniami szkół podstawowych gdzie prowadzili pogadanki na temat 
bezpieczeństwa i charakteru pracy w Straży. 

 (dowód: akta kontroli str. 33, 87-96) 
Na przedłożone 25 radnym Rady Miasta Zielona Góra przez kontrolerów NIK ankiety w 
sprawie udzielenia informacji o działalności Straży uzyskano odpowiedzi od 8 radnych 
(32%). Siedmiu stwierdziło, że nie docierały do nich skargi na działalność Straży, natomiast 
jeden poinformował, iż otrzymał 5 skarg o braku patroli na osiedlach oraz braku interwencji 
przy zagrożeniach. W odpowiedzi na pytanie czy działalność Straży odpowiada 
oczekiwaniom zgłaszanym przez społeczność lokalną jeden radny odpowiedział, że 
„zdecydowanie tak”, trzech „raczej tak” i 3 „raczej nie”42.  

(dowód: akta kontroli str. 244-253) 

Na 51 sesjach Rady Miasta radni nie składali interpelacji związanych z działalnością Straży, 
natomiast zadano w tym zakresie łącznie 69 pytań. Pytania związane były m.in. z 
nieprawidłowym parkowaniem pojazdów samochodowych i nieporządkiem w różnych 
częściach miasta; dzikich wysypisk na terenach leśnych miasta; wzmocnienia partoli w 
śródmieściu szczególnie w piątki, soboty i niedziele, intensyfikacji patroli w miejscach 
niebezpiecznych jak np. ulic na których brak tzw. spowalniaczy, opustoszałych 
nieruchomości; wysokości opłat za siedzibę Straży; ekwiwalentów za mundury strażników. 

W sprawozdaniach Komisji BiPP z działalności za lata 2012-2104 nie zawarto uwag lub 
wniosków odnoszących się do funkcjonowania Straży. 

(dowód: akta kontroli str. 363-371, 416-428) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze.  
 

 

4. Gospodarność wydatków ponoszonych na realizację działań straży miejskiej. 

4.1. Wydatki związane z działalnością Straży w latach 2012 – 2014 wyniosły odpowiednio 
1.781,3 tys. zł, 1.597,5 tys. zł i 1.651,7 tys. zł (średnio1.676,8 tys. zł). W ww. okresie nie 
ponoszono wydatków majątkowych. 
Największe pozycje wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 
odpowiednio 1.574,8 tys. zł (88,4% wydatków ogółem), 1.377,9 tys. zł (86,3%) i 1.411,8 tys. 
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zł 85,5%). Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia 3 pracowników Urzędu 
obsługujących Straż (dwa etaty urzędnicze i jeden obsługi) głównie w zakresie obsługi 
finansowo-księgowej, kadrowej, prawnej i porządkowej w wysokościach odpowiednio 145,3 
tys. zł, 142, 3 tys. zł i 148,4 tys. zł. 
Kolejnymi pod względem wysokości były wydatki związane z wynajmem pomieszczeń od 
spółki komunalnej w których zlokalizowana jest Straż oraz zakupem usług pocztowych i 
telekomunikacyjnych, które w 2012 r. wyniosły odpowiednio 37,8 tys. zł (2,1%) i 53,7 tys. zł 
(3,0%), w 2013 r. 70,1 tys. zł (4,4%) i 53,7 tys. zł (3,4%), a w 2014 r. 71,2 tys. zł (4,3%)  
i 58,3 tys. zł (3,5%). 
Koszty umorzenia środków trwałych będących w dyspozycji Straży w poszczególnych latach 
wynosiły odpowiednio 54,9 tys. zł, 53,2 tys. zł, i 34,2 tys. zł. Dotyczyły one umorzenia 
samochodów, sprzętu komputerowego i elektronicznego. 
Łącznie wydatki związane z działalnością Straży (uwzględniając koszty umorzenia środków 
trwałych) wyniosły odpowiednio 1.836,2 tys. zł, 1.650,7 tys. zł i 1.685,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 254-256) 

Wydatki ogółem miasta w latach 2012-2014 wynosiły odpowiednio 513.175,2 tys. zł, 
512.961,7 tys. zł i 556.077 tys. zł, a bez wydatków majątkowych 451.984,6 tys. zł, 448.338,6 
tys. zł i 460.833,8 tys. zł.  
Udział wydatków ponoszonych przez miasto na Straż w wydatkach ogółem w ww. latach 
wynosił 0,35%, 0,31% i 0,30%, a po wyłączeniach wydatków majątkowych miasta udział ten 
wynosił w 2012 r. 0,39%, a w latach 2013-2014 po 0,36 %.  

(dowód: akta kontroli str. 254-256) 

Wskaźnik kosztu interwencji przeliczeniowej rozumiany jako iloraz wydatków bieżących 
(wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe) i liczby interwencji w latach 2012-
2014 wynosił odpowiednio 92,40, 99,42 i 103,66 zł/interwencje; średnio 98,10 zł/interwencje 
i był wyższy niż we wszystkich kontrolowanych miastach wojewódzkich. Średni wskaźnik dla 
16 miast wojewódzkich wynosił 34,98 zł/interwencję, a dla grupy porównawczej miast 49,28. 

(dowód: akta kontroli str. 411) 

W sprawozdaniu z czynności wykonywanych przez służby patrolowe Policji finansowane  
z budżetu Miasta za 2012 r.43 podano, że podczas dodatkowej służby funkcjonariusze Policji 
uzyskali następujące wyniki: mandaty karne 1.174 szt. (94,5% ilości nałożonych przez Straż 
w tym roku) na kwotę172.810 zł, wnioski o ukaranie do sądu – 166 (313,2% kierowanych 
przez straż), pouczenia 1493 (72,4% udzielonych przez Straż). Liczba interwencji 
przypadająca na 1 dzień służby dodatkowej Policji wynosiła 2,3644, natomiast w przypadku 
strażników miejskich 0,83 na 1 dzień pracy45, tj. była prawie 3 krotnie wyższa niż strażników. 

(dowód: akta kontroli str. 98, 260-262) 

W sprawie przyczyn małej liczby interwencji przypadającej na 1 strażnika miejskiego oraz 
działań jakie zamierza się podjąć w celu zwiększenia efektywności strażników miejskich 
dyrektor Departamentu BiZK z upoważnienia Prezydenta wyjaśnił, że strażnicy posiadają 
mniejszy wachlarz prowadzenia postępowania represyjnego niż Policja. Dodatkowo 
podczas wspólnych patroli z Policją generalną zasadą jest stosowanie postępowania 
represyjnego przez Policję. W patrolach wspólnych zawsze Policjant jest dowódcą patrolu. 
Dlatego występuje mniejsza efektywność patroli Straży. W celu zwiększenia efektywności 
strażników miejskich z dniem 15 czerwca podjęto m.in. następujące działania: 

a) po zatwierdzeniu nowego regulaminu Straży przez Prezydenta Miasta zminimalizowana 
zostanie liczba pracowników i strażników wykonujących czynności pomocnicze; 

b) wprowadzono wspólne spotkania z Policją celem wymiany informacji i ustalania 
zakresu wspólnych patroli; 

c) zobowiązano kierownictwo Straży do prowadzenia odpraw codziennych o godz.7:30 i 
14:30 ze strażnikami w celu przydzielania i rozliczania z zadań z każdą zmianą 
służbową; 

                                                           
43

 Za lata 2013 i 2014 danych tych nie podawano. 
44 2.833 interwencji / 1200 dni służby. 
45 Po odjęciu czasu na czynności biurowe, tj. 3. 417 interwencji / 5.951 – 1852 dni = 0,83 
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d) zwiększono intensywność patroli w okresie imprez sportowych i kulturalnych; 
e) zobowiązano kierownictwo Straży do codziennego analizowania zagrożeń celem 

koordynowania codziennych zadań dla służb patrolowych; 
f) zobowiązano Komendanta Straży do analizowania efektywności poszczególnych 

strażników, a tym samym powiązania ich pracy z systemem nagradzania. 

Od 3 sierpnia br. uruchomiono wspólne z Policją dwa patrole w godzinach popołudniowych; 

(dowód: akta kontroli str. 87-96b) 

Koszt utrzymania Straży przypadający na jednego mieszkańca wynoszący w latach 2012-
2014 odpowiednio 14,97 zł, 13,49 zł i 13,89 zł; średnio 14,12 zł był najniższy ze wszystkich 
kontrolowanych miast wojewódzkich (średnio 33,25 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 411) 

Koszt utrzymania Straży przypadający na jeden km2 miasta liczony jako iloraz wydatków 
ogółem bez wydatków majątkowych i powierzchni miasta w latach 2012-2014 wynosił 
odpowiednio 30.533,61, 27.382,03, i 28.311,80 zł/km2; średnio 28.742,48 zł/km2. Był on 
najniższy ze wszystkich miast wojewódzkich. Średni wskaźnik dla 16 miast wojewódzkich 
wynosił 72.482,10 zł/km2, a dla grupy porównawczej 5 miast 41.607,86 zł/km2.  
Z uwzględnieniem kosztów amortyzacji koszt utrzymania Straży przypadający na jeden km2 
wynosił odpowiednio 31.475,13 zł/km2, 28.293,90 zł/km2 i 28.897,58 zł/km2. 

(dowód: akta kontroli str. 412) 

Koszt utrzymania jednego etatu strażnika w latach 2012-2014 wynosił odpowiednio 
65.975,22 zł, 63.898,72 zł i 66.068,40 zł; średnio 65.331,29 zł. Średni wskaźnik dla 16 miast 
wojewódzkich wynosił 73.056,24 zł, a dla grupy porównawczej 5 miast 69.251,03 zł.  
Z uwzględnieniem kosztów amortyzacji koszt utrzymania 1 etatu strażnika wynosił 
odpowiednio 68.009,57 zł, 66.026,64 zł i 67.435,40 zł. 
 

(dowód: akta kontroli str. 413-414) 

Wysokość ogółem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży 
wynosiła 1.429.469 zł w 2012 r.; 1.235.533 zł w 2013 r. i 1.263.384 zł w 2014 r., w tym na 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych odpowiednio 124.667 zł; 94.319 
zł i 95.845 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w grupie strażników wynosiło:  
w 2012 r. 3.181 zł (netto 2.255 zł), w 2013 r. 2.922 zł (2.072 zł) i w 2014 r. 3.334 zł (2.363 
zł), a w grupie pracowników na stanowiskach urzędniczych odpowiednio 2.960 zł (netto 
2.121 zł), 2.209 zł (1.579 zł) i 3.386 zł (2.417 zł).  
Zasady wynagradzania strażników miejskich opisano w pkt 2.5. niniejszego wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 362) 

Wskaźnik kosztów osobowych dla jednej interwencji „przeliczeniowej” rozumiany jako iloraz 
wydatków osobowych i liczby interwencji przeliczeniowych w latach 2012-2014 wynosił 
odpowiednio 81,69 zł, 85,75 zł i 88,60 zł; średnio 85,11 zł. Średni wskaźnik dla 16 miast 
wojewódzkich wynosił 29,53 zł, a dla grupy porównawczej 5 miast 42,06 zł. 
Wysoki koszt osobowy jednej interwencji przeliczeniowej wynika z małej liczby interwencji 
przeliczeniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 414) 

4.3. W latach 2012-2013 nie ponoszono wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.  
W 2014 r. trzem strażnikom w ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono łącznie 
2.392,80 zł z tytułu przewożenia kart do głosowania, dokumentów i materiałów wyborczych 
podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego (25.05.2014 r.) i wyborów do Sejmiku 
Województwa Lubuskiego (16.11.2014 r.). Przewóz kart odbywał się w godzinach nocnych, 
tj. poza godzinami pracy Straży. Od wypłaconych wynagrodzeń naliczono podatek 
dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 189, 279-302) 

Z tytułu szkoleń strażników wydatki poniesiono jedynie w 2013 r. w kwocie 2,0 tys. zł. 
Szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego prowadzone było przez stowarzyszenie 
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Zielonogórski Klub Sportowy „GWARDIA” w Zielonej Górze w dniach 22-24.10.2013 r. 
Wniosek o wyrażenie zgody na ww. szkolenie komendant Straży złożył do Sekretarza 
Miasta 3.10.2013 r. argumentując, że ostatnie takie szkolenie odbyło się w październiku 
2008 r., natomiast przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie 
kontroli ruchu drogowego46 stanowią, że osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania 
kontroli ruchu drogowego podlega okresowemu przeszkoleniu uzupełniającemu, przed 
upływem 5 lat od ukończenia szkolenia lub poprzedniego przeszkolenia uzupełniającego. 
Podał przykładowo, że w innym zamiejscowym ośrodku takie szkolenie dla 25 osób 
kosztowałoby około 16,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 303-309) 

Analiza wszystkich poniesionych w latach 2012-2014 wydatków Straży na zakup materiałów 
i wyposażenia wykazała, że dotyczyły one przede wszystkim zakupu paliwa oraz 
akcesoriów do wykorzystywanych przez Straż pojazdów. Zakupy paliwa w latach 2013-2014 
odbywały się w wybranej przez Urząd (w postępowaniu o zamówienia publiczne) sieci 
dystrybucyjnej paliwa Statoil Fuel47. Zakupy dokonane w 2012 r. i 2013 r. innych towarów 
(rejestrów, książek interwencji, służby, eksploatacji pojazdów, baterii do latarek i środków 
przymusu bezpośredniego) nie przekraczały jednorazowo kwoty 1,0 tys. zł. W 2014 r. 
wystąpił jeden przypadek zakupu w Wydawnictwach Akcydensowych S.A. w Warszawie 
notesów, rejestrów, książek eksploatacji pojazdów służbowych i książek służby dyżurnego 
straży miejskiej za kwotę 1.746,60 zł. Powyższe wskazuje, iż poza zakupem paliwa, nie było 
potrzeby poprzedzania dokonywania wydatków Straży konkurencyjnym trybem wyboru 
wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 310-349) 

Komendant Straży w sprawie zakupów paliwa dla Straży w 2012 r. wyjaśnił, że paliwo do 
pojazdów Straży Miejskiej było zakupywane w różnych stacjach paliw na terenie Miasta 
Zielona Góra np. Orlen, BP, Shell, Statoil. Najczęściej jednak były to stacje ORLEN’u. 
Zakupy odbywały się na fakturę lub za gotówkę. Strażnicy którym przydzielono samochody 
służbowe posiadali zaliczki stałe, a rozliczenie zakupu paliwa odbywało się na początku 
następnego miesiąca. W celu rozliczenia były wykonane zestawienia faktur na każdy 
samochód i dokumentem wewnętrznym wprowadzane do systemu WYBUD. Na koniec 
2012 r. była przeprowadzona inwentaryzacja i tankowanie samochodów do pełna na 
wyznaczonej stacji paliw w obecności komisji inwentaryzacyjnej. Strażnicy z zaliczek stałych 
rozliczani byli również na dzień 31 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 54-70) 
Materiały biurowe sprzęt biurowy, telefony komórkowe oraz niezbędne przedmioty 
wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Straży zapewnia Biuro Obsługi Urzędu (OU), a w 
sprzęt komputerowy wyposaża Biuro Informatyki. Wysokie wydatki na zakup usług 
pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, tj. 53,7 tys. zł w 2012 r. i 2013 r. oraz 
58,3 tys. zł w 2014 r. wynikały z faktu, iż po powołaniu Straży w 2008 r. została jej 
przydzielona infrastruktura sieci światłowodowej wybudowanej do potrzeb monitoringu 
miejskiego (administruje nią Policja). Wydatki poniesione w latach 2012-2014 są związane z 
dzierżawą kanalizacji teletechnicznej umieszczonych światłowodów. Umowa zawarta była 
15 maja 2006 roku z firmą Dialog, a następnie została przejęta przez firmę NETIA SA. 
Straż, jako komórka organizacyjna Urzędu nie podpisywała żadnej umowy z tym związanej, 
a wydatki ewidencjonowane są w Straży. 

(dowód: akta kontroli str. 349) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości w badanym obszarze. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze.  
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 Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm.  
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 Umowa nr 1/MKMA/2013 z dnia 8.05.2013 r. zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Zielona Góra i Statoil 
Fuel&Retail Polska sp. z o.o. w Warszawie. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli48, wnosi o: 

1. Przekazywanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji do dnia 31 stycznia każdego roku 
uzgodnionych z Komendantem Miejskim Policji informacji o współpracy między tymi 
formacjami. 

2. Terminowe przekazywanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji informacji o danych 
zawartych w ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży. 

 

V. 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 Kontroli, kierownikowi 
jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia 10 listopada 2015 r. 
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