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Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2019 r.
                                                          



Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
na 2019 r., l.dz. IP-033-3/3715/18, do przeprowadzenia w 2019 roku zaplanowano 49 kontroli (41 w trybie zwykłym, 8 w uproszczonym).

W trakcie realizacji stwierdzono konieczność usunięcia z Planu jednej kontroli w trybie zwykłym, a mianowicie kontroli umieszczonej pod poz.
30  w  temacie:  „Realizacja  zadań  dzielnicowego  wynikających  z  rozdziału  4  Zarządzenia  nr  5  KGP  z  dnia  20  czerwca  2016  r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych  ze szczególnym uwzględnieniem współpracy
ze społecznością lokalną”, którą zaplanowano do przeprowadzenia w KMP w Częstochowie. 

Uzasadnienie ww. zmian w Planie kontroli na 2019 r.: W okresie od 24.12.2018 r. do 21.03.2019 r. w KMP w Częstochowie przeprowadzona
została kontrola w trybie zwykłym w temacie: Funkcjonowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Przedmiot kontroli objął:
- Prawidłowość realizacji zadań i dokumentowania czynności przez dzielnicowych, wynikających z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych - gdzie szczegółowe
sprawdzenia dotyczyły między innymi:
> planowania, odprawiania, dyslokowania i rozliczania dzielnicowych ze służby obchodowej,
> prawidłowości realizacji przez dzielnicowego zadań służbowych (takich jak: rozpoznanie rejonu służbowego, prowadzenie bieżącej analizy stanu
bezpieczeństwa, sporządzanie planu działania priorytetowego; a także obciążanie dzielnicowych innymi zadaniami),
> prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez dzielnicowego oraz kierownika rewiru,
- nadzór przełożonych nad wyżej opisanymi zagadnieniami.

Wystąpienie  pokontrolne  wskazujące  na  ujawnione  nieprawidłowości,  ocenę,  a  także  zalecenia  do  realizacji,  zostało  skierowane  do
Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie w dniu 13.05.2019 r. 

Wobec  powyższego,  uwzględniając  zakres  przeprowadzonej  kontroli  –  który  w  części  zagadnień  był  zbieżny  z  tematem/zakresem
przewidzianym do  kontroli  w  roku  2019  –  jak  również  okres  jest  prowadzenia,  a  także  skierowania  wystąpienia  pokontrolnego  do  podmiotu
kontrolowanego,  odstąpienie od zaplanowanej kontroli  i  skreślenie  jej  z Planu Kontroli  Wydziału Kontroli  KWP w Katowicach na 2019 r.,  jest
uzasadnione.    

                                    

Tabelaryczne zestawienie obejmujące wykreśloną kontrolę wskazano na następnej stronie aneksu.            
                                              

                     



                                                                                                                    
KONTROLA WYKREŚLONA Z PLANU KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KWP W KATOWICACH NA 2019 r.

Kontrole w trybie zwykłym

Pozycja
w Planie
kontroli

Temat kontroli Przewidywany termin
przeprowadzenia kontroli

Podmiot kontrolowany

30

„Realizacja  zadań  dzielnicowego  wynikających  z  rozdziału  4
Zarządzenia  nr  5  KGP  z  dnia  20  czerwca  2016  r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i
kierownika rewiru dzielnicowych ze szczególnym uwzględnieniem
współpracy ze społecznością lokalną”

II kwartał  KMP w Częstochowie

Opracował w egz. poj. WJ 
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