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l.dz. IP-033-5/21/1066/2022

ANEKS DO PLANU KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2022 rok

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 2022 r. zaplanowano 46 kontroli w 12 tematach.
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W trakcie realizacji przedmiotowego Planu zaistniała konieczność jego modyfikacji poprzez:

- zmianę podmiotów objętych kontrolą w temacie:  Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
zakończonych  odstąpieniem  od  wniesienia  wniosku  o  ukaranie tj. Komendy  Powiatowej  Policji  w  Bieruniu i  KPP  w  Lublińcu
i wyznaczenie w ich miejsce Komendy Miejskiej Policji w  Jastrzębiu- Zdroju oraz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, przy
zachowaniu  przyjętych terminów realizacji obu kontroli w II i III  kwartale 2022r.

Uzasadnienie zmian wprowadzanych w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 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.

W związku z przeprowadzoną przez kierownictwo KWP w Katowicach analizą danych uzyskanych za 2021 r. obejmujących
swoim  zakresem  informacje  o  czynnościach  będących  przedmiotem  planowanej  kontroli,  zaszła  konieczność  ich  weryfikacji
w wymienionych wyżej jednostkach organizacyjnych Policji, w miejsce uprzednio wytypowanych.

Kontrola w trybie zwykłym (przed zmianami)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

30. Prawidłowość  prowadzenia  czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
zakończonych  odstąpieniem  od wniesienia
wniosku o ukaranie.

II kwartał KPP w Bieruniu

31. III kwartał KPP w Lublińcu



Kontrole w trybie zwykłym (po zmianach)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

30. Prawidłowość  prowadzenia  czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
zakończonych  odstąpieniem  od wniesienia
wniosku o ukaranie.

II kwartał KMP w Jastrzębiu- Zdroju

31. III kwartał KPP w Będzinie


