
Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w II półroczu 2018 roku 

Znak sprawy: ZKA.0801.2.2018 

Nazwa kontrolowanej 

komórki organizacyjnej: 

ZESPÓŁ PREWENCJI SZKOLNEJ 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli: 

1) organizacja pracy zespołu; 

2)  obieg dokumentacji wewnętrznej; 

3) realizacja zadań w zakresie prewencji szkolnej, w tym  realizacja programów profilaktycznych; 

4) zakres współpracy i współdziałania  

z placówkami oświatowymi; 

5) realizacja zadań z zakresu ochrony ładu i porządku publicznego na terenie placówek oświatowych i w ich pobliżu; 

6) udział strażników Zespołu Prewencji Szkolnej w realizacji zadań SM w trakcie wakacji, przerw świątecznych itp. 

Data rozpoczęcia 

kontroli: 

18 grudnia 2018 r. 

Data zakończenia 

kontroli: 

28 grudnia 2018 r. 

Badany okres: II półrocze 2018 r. 

Wnioski i zalecenia 

pokontrolne 

Brak zaleceń pokontrolnych. 

Znak sprawy: nie dotyczy 

Nazwa kontrolowanej 

komórki organizacyjnej: 

REFERAT ZACHÓD 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli: 

Referat Zachód przestał funkcjonować w strukturze Straży Miejskiej w Katowicach zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej  

w Katowicach z dnia 26 lipca 2018 roku stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LVIII/1206/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 

lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach. 

Data rozpoczęcia 

kontroli: 

nie dotyczy 

Data zakończenia 

kontroli: 

nie dotyczy 

Badany okres: nie dotyczy 

Wnioski i zalecenia 

pokontrolne 

nie dotyczy 

Znak sprawy: ZKA.0801.1.2018 

Nazwa kontrolowanej 

komórki organizacyjnej: 

REFERAT DYŻURNYCH I OBSŁUGI MONITORINGU WYZYJNEGO  



Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli: 

1) podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie posiadanych kompetencji oraz wynikających  

z odrębnych przepisów; 

2) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu; 

3) kierowanie siłami SM do czasu przekazania sprawy odpowiedzialnej instytucji za prawidłową realizację zadań w związku z 

zaistniałym wydarzeniem; 

5) efektywne wykorzystanie kamer Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz; 

6) efektywny czas pełnienia służby dyżurnej oraz realizacja przerw. 

Data rozpoczęcia 

kontroli: 

18 grudnia 2018 r. 

Data zakończenia 

kontroli: 

27 grudnia 2018 r. 

Badany okres: Listopad 2018 r. 

Wnioski i zalecenia 

pokontrolne 

1. Zobowiązać kierownika Referatu do wnikliwszych kontroli wprowadzonych przez dyżurnych interwencji w programie 

eMandat (tj. kart ewidencyjnych) pod kątem ich zakończenia bądź przekazania do realizacji właściwemu referatowi. 

2. Zobowiązać kierownika Referatu do przeprowadzenia rozmów z dyżurnymi na temat sposobu zachowania się w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z Regulaminem Pracy i Kodeksem Etyki Pracowników SM  

w Katowicach. 

3. Zobowiązać kierownika Referatu do omówienia z dyżurnymi zasady prawidłowego wypełniania dokumentacji służbowej 

przechowywanej na dyżurce Straży Miejskiej. 

 


