Dokumentacja

Jednostka kontrolowana:

z przebiegu kontroli

Straz Miejska Kalisza.

Okres objety kontrola: 2011 rok
Przedmiot kontroli: Kontrola organizacyjno - wykonawcza w zakresie prowadzenia biura
rzeczy znalezionych.

Zakres kontroli:
•

uregulowania zawarte w przepisach wewnetrznych w zakresie prowadzenia biura
rzeczy znalezionych,

•

ewidencjonowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

•

udokumentowanie poszukiwania osób uprawnionych do odbioru.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 10.10.2011 r. do 13.10.2011 r.
Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 20.10.2011 r.
Zalaczniki:
1) Wystapienie pokontrolne z dnia 24.10.20 lIr.
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne z dnia 28.10.2011r.
3) Uzupelnienie odpowiedzi na wystapienie pokontrolne z dnia
31.10.20011r.
~
4) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza do Komendanta Strazy Miejskiej
Kalisza z dnia 02.11.2011 r.
5) Odpowiedz
Komendanta
Strazy Miejskiej Kalisza z dnia
15.11.2011r.

I
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

l

WKW.1711.31.2011
Kalisz, dniaZ~ pazdziernika 2011 r.
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Wystapienie pokontrolne
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Pan
Dariusz Hybs
Komendant
Strazy Miejskiej Kalisza

Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej
Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego

Zarzadzeniem

Urzedu

Nr 474/2006 Prezydenta

Miasta

Kalisza z dnia 27.10.2006r. z pózno zm. informuje, ze kontrola problemowa, w zakresie
prowadzenia

biura

rzeczy

znalezionych

przeprowadzona

przez

Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci

Wydzial

Kontroli

w badanej próbie

dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22 poz. 141 z pózno zm. )

W wyniku kontroli stwierdzono:
l. Nieobowiazujace

podstawy prawne w przepisie wewnetrznym - Zarzadzeniu Nr 1 Ko-

mendanta Strazy Miejskiej Kalisza z dnia 11.01.2006r. w sprawie dzialalnosci
Rzeczy Znalezionych przy Strazy Miejskiej Kalisza, co narusza obowiazujacy

Biura
po-

rzadek prawa.
( str. 4 protokolu kontroli)

Nie w pelni realizowane obowiazki w zakresie informowania o prowadzonym biurze
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do odbioru rzeczy,

co narusza

§7 i8

ust.I rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znale-

zionych.
(str. 12 i 13 protokolu kontroli)
j
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W zwiazku z powyzgvm polecam:
Dokonac weryfikacji zapisów w przepisach wewnetrznych w zakresie prowadzenia biura
rzeczy znalezionych uwzgledniajac przepisy nadrzedne w tym zakresie, dostosowac je do
potrzeb i mozliwosci jednostki oraz stosowac je w praktyce.

W

celu

wyeliminowania

w

przyszlosci

nieprawidlowosci

zobowiazuje

Pana

Komendanta do zwiekszenia nadzoru nad praca podleglych pracowników.
Jednoczesnie
jednostka

przypominam,

w sposób

ze kierownik jednostki

zapewniajacy

jej prawidlowe

zobowiazany

jest do kierowania

funkcjonowanie

we wszystkich

aspektach, a wszelkie jej dzialania musza byc podejmowane w granicach obowiazujacego
prawa.
W zwiazku z powyzszym zwracam uwage na koniecznosc
stanu prawnego

aktów normatywnych

systematycznej

aktualizacji

oraz ich biezacej analizy, a w razie potrzeby

niezwlocznej nowelizacji wydanych na ich podstawie wewnetrznych aktów prawnych.
W sprawach watpliwych nalezy zaciagac opinii radcy prawnego oraz konsultowac sie
z pracownikami Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

o sposobie

realizacji wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich nie wykonania

nalezy powiadomic

mnie w terminie nieprzekraczalnym

2011 r.

1,n

Janusz Pecherz

Do wiadomosci:
Dariusz Grodzinski
Wiceprezydent Miasta Kalisza

do dnia 30 pazdziernika

Straz Miejska Kalisza

62- 800 Kalisz, ul. Krótka 5-7
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W odpowiedzi na pismo WKW.1711.31.2011 z dnia 24 pazdziernika 2011 roku uprzejme
informuje, iz:
- pracownicy Strazy Miejskiej Kalisza odpowiedzialni za weryfikacje zapisów w przepisach
wewnetrznych w porozumieniu z Radca Prawnym sa w trakcie realizacji zalecen pokontrolnych.
"

Prace dotycza: uaktualnienia obowiazujacych przepisów dotyczacych dzialalnosci Biura Rzeczy
Znalezionych oraz aktualizacji przepisów wewnetrznych z uwzglednieniem przepisów nadrzednych.
- respektujac przepisy wynikajace z § 7 i 8 ust.l Rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy

\..?

znalezionych pracownik odpowiedzialny za prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych zostal
zobligowany do przestrzegania terminów, umieszczania informacji w Urzedzie Miejskim w Kaliszu
oraz wywieszenia takiej samej informacji w siedzibie Strazy Miejskiej Kalisza na tablicy
informacyjnej znajdujacej sie na widocznym miejscu w pomieszczeniu nr 6 tj. korytarzu
bezposrednio przy wejsciu po prawej stronie. Na tablicy tej umieszczona jest takze informacja
o godzinach urzedowania jednostki i mozliwosci uzyskania informacji na temat przyjmowania
i przechowywania znalezionych rzeczy. Ponadto w najblizszych dniach utworzona zostanie
na stronie internetowej jednostki zakladka, w której beda zawarte informacje o rzeczach
znalezionych oraz o mozliwosci uzyskania o nich informacji.

Z powazaniem
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Zwracam SIe z uprzejma prosba o przedluze(e

terminu realizacji zalecen

pokontrolnych, dotyczacych funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych znajdujacego sie
w siedzibie Strazy Miejskiej Kalisza przy ul. Krótka 5-7 do dnia 15 listopada 2011 roku.
Powyzsze spowodowane jest zmiana struktury organizacyjnej Strazy Miejskiej
Kalisza, a co za tym idzie koniecznoscia dostosowania wewnetrznych aktów prawnych
do nowego Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego Uchwala Nr XV/185/2011 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 20.1O.201Ir. Prace zwiazane z uaktualnieniem obowiazujacych
przepisów,

dotyczacych

dzialalnosci

Biura

Rzeczy

Znalezionych,

prowadzone

sa w porozumieniu z Radca Prawnym Pania Alina Nowicka - Kenska, która obecnie
przebywa w Poznaniu, co w duzej mierze utrudnia, sprawne zakonczenie realizacji zalecen
pokontrolnych.
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Kalisz, dnia 02.11.2011r.

Pan
Dariusz Hybs
Komendant Strazy Miejskiej Kalisza
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Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 31.10.2011r. Nr SMK V 17/162-1/2011
w sprawie przedluzenia terminu realizacji zalecen pokontrolnych, dotyczacych
funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych informuje, ze wyrazam zgode na
proponowany termin tj. do dnia 15 listopada 2011r.
Jednoczesnie przypominam, ze po tym terminie nalezy powiadomic mnie o sposobie
realizacji wniosków pokontrolnych.

"
JanuSZ Pecherz
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W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta WKW.1711.31.2011

z dnia 24 pazdziernika 2011 r.

uprzejmie informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych tj.

I.

Dostosowano

Zarzadzenie

w spraWie dzialalnosci

Biura Rzeczy Znalezionych

przy Strazy

Miejskiej Kalisza do powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.
W dniu 14.11.2011 roku Komendant Strazy Miejskiej Kalisza podpisal Zarzadzenie nr 9/2011
w sprawie dzialalnosci Biura Rzeczy Znalezionych przy Strazy Miejskiej Kalisza.

II.

Wypelniajac obowiazek okreslony w § 7 rozporzadzenia

Rady Ministrów z dnia 14 czerwca

1966r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. nr 22, poz. 141 z póz. zm), Straz Miejska Kalisza,
jako organ przechowujacy umieszcza w swej siedzibie na widocznym miejscu tablice informujaca
o

godzinach

urzedowania

komórki

organizacyjnej,

powolanej

do

przyjmowania

i przechowywania rzeczy znalezionych. Tablica informacyjna znajduje sie w pomieszczeniu nr 6
tj. korytarzu, bezposrednio
stronie.

przy glównym wejsciu do siedziby Strazy Miejskiej - po prawej

Jednoczesnie majac na wzgledzie - dyspozycje § 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca

1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych, w przypadkach gdy rzecz znaleziona

posiada znaczna wartosc albo jezeli jest to potrzebne ze wzgledu na jej wlasciwosci lub
okolicznosci, w jakich zostala znaleziona, Straz Miejska Kalisza podejmowac bedzie poszukiwania
osoby uprawnionej do jej odbioru.
W razie potrzeby zostanie tez zamIeszczone stosowne ogloszenie w lokalnej prasIe.

Niezaleznie od powyzszego informuje o utworzeniu na stronie internetowej Strazy Miejskiej
Kalisza zakladki, w której beda zawarte informacje o rzeczach znalezionych oraz o mozliwosci
uzyskania o nich informacji.

