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ANEKS DO PLANU KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2022 rok
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP
w Katowicach na 2022 r., l.dz. IP-033-5/4144/2021 , do przeprowadzenia w 2021 r. zaplanowano 46 kontroli w 12 tematach.

W trakcie realizacji przedmiotowego Planu zaistniała konieczność jego modyfikacji poprzez:

- zmianę podmiotu objętego kontrolą w temacie nr 28: Realizacja zadań służbowych  w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego,
tj. Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i wyznaczenie w jej miejsce Komendy Miejskiej Policji  w Żorach, przy zachowaniu
przyjętego terminu realizacji kontroli w II kwartale 2022r.

Uzasadnienie zmian wprowadzanych w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2021 r.

Dotychczas  obowiązujący  Plan  Kontroli  Wydziału  Kontroli  KWP  w  Katowicach  na  2022  r.  opracowany  został,  zgodnie
z  przyjętymi  procedurami,   na  podstawie  analizy  tematów  kontroli  zgłoszonych  przez  kierownictwo  KWP  w  Katowicach
i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz w oparciu o inne źródła informacji dotyczące obszarów działalności Policji
woj. śląskiego wymagające zdiagnozowania w ramach procesu kontroli,  biorąc pod uwagę utrzymujący się nadal stan epidemii
i możliwości Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Mając na uwadze treść korespondencji z dnia 21 stycznia 2022 r. otrzymanej od Naczelnika Wydziału w Katowicach Biura
Spraw Wewnętrznych  l.dz. W-KA/305/206/22, dotyczącej zgłoszonych przez Sąd Rejonowy w Żorach nieprawidłowości w zakresie
czynności  realizowanych  przez  funkcjonariuszy  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Żorach  w  związku
z obsługą zdarzenia drogowego, zaszła konieczność uwzględnienia tej jednostki Policji  w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP
w Katowicach na 2022 r.,  w miejsce Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w kontroli z tematu:  Realizacja zadań służbowych
w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego, przy utrzymaniu niezmienionej liczby kontroli ogółem i podmiotów nimi objętych.

Kontrola w trybie zwykłym (przed zmianami)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

28 Realizacja zadań służbowych  w związku ze
zgłoszeniem zdarzenia drogowego.

II kwartał KPP w Cieszynie



Kontrole w trybie zwykłym (po zmianach)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

28 Realizacja zadań służbowych  w związku ze
zgłoszeniem zdarzenia drogowego.

II kwartał KMP w Żorach




