
UBZAD MIASTA GDYNI
BIURO KONTROU

PBK.1712.3.1.2016

PROTOKOL NR 5/2016

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Srodowiska Urze.du Miasta Gdyni,
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54 z siedziba^ przyul. 10 Lutego 24
przez:

Jolante^ Armknecht - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 5/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z 3 marca 2016
roku (SOO.077.19.2016).

Kontrola planowa dotyczyla prawidlowosci i terminowosci wydawania kart
wedkarskich oraz kart lowiectwa podwodnego oraz prawidlowosci prowadzenia
rejestru sprzeUi plywajacego do amatorskiego polowu ryb na wodach
srodlaxlowych.

Kontrol? przeprowadzono w okresie od 3 do 9 marca 2016 roku.

W kontrolowanym okresie naczelnikiem Wydzialu Srodowiska
byl Pan Bartosz Frankowski.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielaly:
1. Dorota Marszalek - Jalowska - kierownik Referatu Ekorozwoju,
2. Barbara Strzelczynska - inspektor Referatu Ekorozwoju, ktora zadanie
przejela od 4 stycznia 2016 r.
Do tego czasu kontrolowane sprawy prowadzila Pani Zofia Trafalska
- inspektor Wydzialu Srodowiska, ktora od 4 stycznia 2016 r. przeszla
na emerytur§.

Inspektor Barbara Strzelczynska w trakcie kontroli od 7 do 9 marca 2016 r.
przebywala na urlopie wypoczynkowym.

W oparciu o udost^pnione dokumenty ustalono, co nastepuje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. ustawa z 8. 03.1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z pozn. zm.);

-**~



2. ustawa z 27. 08. 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.
885 z pozn. zm.);

3. ustawa z 14.06.1969 r. kodeks postejpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.);

4. ustawa z 18.04.1985 r. o rybactwie srodladowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz
652);

5. ustawa z 5.06.1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.11.2001 r.
w sprawie polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu innych
organizmow zyjacych w wodzie (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559
z pozn. zm.);

8. ustawa z 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
z pozn. zm.),

9. zarzadzenie nr 3850/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z 15.12.2015 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzedu
Miasta Gdyni.

I. ORGANIZACJA

Zarzadzeniem nr 3850/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni
z 15.12.2015 r. zmieniajacym zarzadzenie w sprawie Regulaminu
organizacyjnego wprowadzono zmiane, organizacyjna^w wyniku, ktorej zakres
zadan realizowany przez Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa zostal przej^ty
przez Referat Ekorozwoju.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa z dniem 1.01.2016 r. zostalo

zlikwidowane. 4.01.2016 r. Inspektor Zofia Trafalska zatrudniona
na samodzielnym stanowisku, ds. rolnictwa przeszla na emeryture_, a jej
obowiazki przejete od 4.01.2016 r. inspektor Barbara Strzelczynska (zal. nr 2).
Okazano zakres obowiazkow inspektor Barbary Strzelczynskiej
w ktory wpisano zadania wydawania kart we^dkarskich i lowiectwa podwodnego
oraz rejestracji sprzeUi plywajacego sluzacego do polowu ryb (zal. nr 4).
Kontrolujaca ustalila brak formalnego zast^pstwa podczas nieobecnosci
inspektor Barbary Strzelczynskiej. Naczelnik Wydzialu Srodowiska wyjasnil,
ze nie istnieje obowiazek umieszczania w zakresie obowiazkow pracownika
zastepstwa konkretnego, nieobecnego pracownika. Kierownik Dorota
Marszalek-Jalowska wyjasnila, ze w razie nieobecnosci inspektor Barbary
Strzelczynskiej zadania wykonuje wyznaczony pracownik, a karty w^dkarskie,
karty lowiectwa podwodnego oraz zaswiadczenia o rejestracji sprzeUi
plywajacego do amatorskiego polowu ryb podpisuje naczelnik Wydzialu
Srodowiska (zal. 88a).
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II. PRAWIDLOWOSC I TERMINOWOSC WYDAWANIA KART
W^DKARSKICH ORAZ KART LOWIECTWA PODWODNEGO

Amatorski polow ryb moze uprawiac osoba posiadajaca kart? w?dkarskq. lub
kart? lowiectwa podwodnego uprawniajace do takiego polowu.
Kart? wedkarskq_ i kart? lowiectwa podwodnego wydaje starosta wlasciwy
ze wzgl?du na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. Osoba starajaca
si? o takie dokumenty musi legitymowac si? wynikiem pozytywnym zdanego
egzaminu ze znajomosci zasad i warunkow ochrony i polowu ryb zdawanego
przed komisjq. egzaminacyjnq..
Komisj? egzaminacyjna^powoluje uprawniona organizacja spoleczna, ktorej
statutowym celem jest dzialanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju
amatorskiego polowu ryb.

Karta w?dkarska moze bye wydana osobie, ktora ukohczyla 14 lat, natomiast
o wydanie karty lowiectwa podwodnego moze starac si? osoba, ktora ukonczyla
18 lat.

Wzor karty w?dkarskiej i karty lowiectwa podwodnego okreslaja^zalaczniki nr 1
i 2 do rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.11.2001 r.
w sprawie polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu innych
organizmow zyjacych w wodzie ( Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559 z pozn.
zm.).

Za wydanie karty w?dkarskiej i karty lowiectwa podwodnego pobierana jest
oplata, ktorej wysokosc powinna odpowiadac kosztom jej wydania.
Zgodnie z § 5 rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 12.11.2001 r. w sprawie polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu
innych organizmow zyjacych w wodzie wysokosc oplaty za wydanie karty
w?dkarskiej albo karty lowiectwa podwodnego wynosi 10 zl (Dz. U. z 2001 r.
nr 138, poz. 1559 z pozn. zm.).

Kontrolujaca ustalila, ze inspektor Barbara Strzelczynska na podstawie art. 7
ust. 5, art. 20 ust. 3 ustawy z 18.04.1985 r. o rybactwie srodladowym (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z pozn. zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r.
kodeksu post?powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 5.06.1998 r. o samorzadzie powiatowym
(t. j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) zostala upowazniona
przez Prezydenta Miasta Gdyni (wykonujacego zadania starosty)
do podpisywaniaw jego imieniu kart w?dkarskich i kart lowiectwa podwodnego
oraz rejestracji sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb (zal. nr 4).



Kontrolujacej okazano rejestry kart w?dkarskich, z ktorych wynika
ze w 2015 r. wydano 334 karty w?dkarskie natomiast w okresie od stycznia
do lutego 2016 r. wydano 34 karty w?dkarskie (zal. nr 6-26 i 48-50).

Kontrolujaca losowo wybrala dokumenty b?dace podstawa^do wydania kart
w?dkarskich:

• 2015 rok

1. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 17.03.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo PZW 128 „Port GD".
Pozycja w rejestrze - 59.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 18.03.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 20.03.2015 r.

2. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 17.03.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo Gdynia Port.
Pozycja w rejestrze - 57.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 18.03.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 19.03.2015 r.

3. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 20.04.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo Nr 124.
Pozycja w rejestrze - 79.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 20.04.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 23.04.2015 r.

4. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 20.04.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski w Slupsku.
Pozycja w rejestrze - 81.



Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 21.04.2015 r.,
brak pokwitowania odbioru karty w?dkarskiej.

5. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 21.04.2015 r. Brak podpisu
wnioskodawcy. Wzalaczeniu dokument potwierdzajacy zdany
z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomosci przepisow amatorskiego
polowu ryb wydany przez Kolo PZW Nr 136 Gdynia.
Pozycja w rejestrze - 86.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 22.04.2015 r.,
brak daty odbioru karty w?dkarskiej na wniosku.

6. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 5.05.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku.
Pozycja w rejestrze - 105.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 5.05.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 12.05.2015 r.

7. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 5.05.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Kolo nr 49.
Pozycja w rejestrze - 106.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 6.05. 2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 8.05.2015 r.

8. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 12.05.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo Gdynia Port.
Pozycja w rej estrze - 121.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 13.05.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 13.05.2015 r.

9. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 14.05.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin



ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo Gdynia.
Pozycja w rejestrze - 127.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Datawydania karty w?dkarskiej w rejestrze 15.05.2015 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 22.05.2015 r.

10. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 15.05.2015 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g w Gdahsku Kolo Gdynia Port.
Pozycja w rejestrze - 128.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 15.05.2015 r.
Brak daty odbioru karty w?dkarskiej na wniosku.
(zal. nr 6-46)

• 2016 rok

1. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 12.01 2016 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
ze znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez
Kolo PZWnr 136.

Pozycja w rejestrze - 7.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 14.01.2016 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 15.01.2016 r.

2. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 12.01.2016 r. Na wniosku brak
podpisu wnioskodawcy. W zalaczeniu dokument potwierdzajacy zdany
z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomosci przepisow amatorskiego
polowu ryb wydany przez Kolo PZW Nr 136.
Pozycja w rejestrze - 8.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 14.01.2016 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 29.01.2016 r.

3. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 13.01.2016 r.
Brak dokumentu potwierdzajacego zdany egzamin ze znajomosci
przepisow amatorskiego polowu ryb.
Pozycja w rejestrze - 9.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 14.01.2016 r.,
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data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 18.01.2016 r.

. Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 20.01.2016 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ze
znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Kolo nr 49 - 19.01.2016 r.
Pozycja w rejestrze - 12.
Oplata przelewem na konto Urz?du Miasta Gdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 21.01.2016 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 21.01.2016 r.

Wniosek o wydanie karty w?dkarskiej z 8.02.2016 r. W zalaczeniu
dokument potwierdzajacy zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ze
znajomosci przepisow amatorskiego polowu ryb wydany przez Polski
Zwiazek W?dkarski Okr?g Gdansk Kolo Port Gdynia.
Pozycja w rejestrze - 24.
Oplataprzelewem na konto Urz?du MiastaGdyni 10 zl.
Data wydania karty w?dkarskiej w rejestrze 9.02.2016 r.,
data odbioru karty w?dkarskiej na wniosku 15.02.2016 r.
(zal. nr 48-58)

Kontrolujaca sprawdzila dokumenty b?dace podstawq. do wydania kart
lowiectwa podwodnego:

• 2015 rok - wydano 3 dokumenty

1. Wniosek o wydanie karty lowiectwa podwodnego 18.02.2015 r.
Zaswiadczenie o zdanym egzaminie wydane przez LOK Klub
Pletwonurkow „Wodnik"- Sekcja Lowiectwa Podwodnego.
Oplata przelewem na kontro Urz?du Miasta Gdyni 10 zl
Brak potwierdzenia wydania karty lowiectwa podwodnego.

Kontrolujaca ustalila, ze w rejestrze w 2015 r. odnotowano 3 wnioski
o wydanie kart lowiectwa podwodnego.
Brak dokumentow dotyczacych 2 wnioskow o wydanie kart lowiectwa
podwodnego (zal. nr 62). W 2015 r. sprawy prowadzila inspektor Zofia
Trafalska, ktora od 4.01.2016 r. nabyla prawa emerytalne, w zwiazku z tym
kontrolujaca nie uzyskala wyjasnieh.

W kontrolowanym okresie styczeh - luty 2016 r. nie wplyn?ly wnioski
o wydanie kart lowiectwa podwodnego.



Na portalu internetowym Urz?du Miasta Gdyni „Sprawy do zalatwienia:
Ochrona srodowiska, rolnictwa" umieszczono informacje dotyczace wydawania
i wymiany kart w?dkarskich oraz kart lowiectwa podwodnego.
Informacja zawiera: miejsce rozpatrywania sprawy, numery kontaktowe
oraz adres poczty elektronicznej, wymagane dokumenty, sposob zalatwienia
sprawy, nr konta bankowego Urz?du Miasta Gdyni.
Czas zalatwiania sprawy na wspomnianym portalu internetowym okreslono - 4
dni od zlozenia wniosku, termin ten wwi?kszosci kontrolowanych spraw byl
respektowany.
Kontrolowane dokumenty pozwalaja^na stwierdzenie, ze karty w?dkarskie
wydawane sq. bez zb?dnej zwloki.

Kontrolowane wnioski nie zawsze byly podpisane przez osob? wyst?pujaca_
o wydanie dokumentu. Przy wydawaniu kart w?dkarskich zdarzaly si?
przypadki braku udokumentowania zdanego egzaminu ze znajomosci przepisow
amatorskiego polowu ryb, ktory jestwarunkiem wydania karty w?dkarskiej.
Wtrakcie kontroli zwrocono rowniez uwag?, ze przy wydawaniu kart
w?dkarskich lub karty lowiectwapodwodnego dor?czenie dokumentu
nalezaloby potwierdzac na kserokopii wydawanych kart.
Kierownik Dorota Marszalek-Jalowska w trakcie kontroli odniosla si?
do kwitowania odbioru kart w?dkarskich i lowiectwa podwodnego wydawanych
wnioskodawcom informujac, ze po wlaczeniu wydawania kart w?dkarskich
i lowiectwa podwodnego do zadan Referatu Ekorozwoju opracowala nowe
wzory wnioskow. Opracowane wzory wnioskow zawieraja^sekcj? przewidzianq_
na wpisanie numeru rejestrowego dokumentu oraz pokwitowanie odbioru (zal.
nr 88a).

III. REJESTR SPRZEJU PLYWAJACEGO DO
AMATORSKIEGO POLOWU RYB NA WODACH

SRODLADOWYCH

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.11.2001 r.
w sprawie polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu innych
organizmow zyjacych w wodzie (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559 z pozn.
zm.) normuje rejestracj? sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb.
Rejestracji sprz?tu plywajacego dokonuje starosta wlasciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprz?tu. Inspektor Barbara
Strzelczyhska okazala upowaznienie SOO.0052.36.2013 z 26.04.2013 r. wydane
przez Prezydenta Miasta Gdyni mi?dzy innymi do rejestracji sprz?tu
plywajacego sluzacego do polowu ryb na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z 5.06.1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.
1592 z pozn. zm.) (zal. nr 4).



Rejestracji sprz?tu plywajacego dokonuje si? na wniosek jego posiadacza.
Rejestr sprz?tu plywajacego prowadzi si? odr?bnie dla sprz?tu:

• posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
• sluzacego do amatorskiego polowu ryb.

Zgodnie z § 18 ww. rozporzadzenia rejestr sprz?tu plywajacego powinien
zawierac:

- kolejny numer w rejestrze,
- dat? wpisu do rejestru,
- imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw? i adres posiadacza

sprz?tu,

- nadany dla sprz?tu plywajacego numer rejestracyjny,
- dane techniczne sprz?tu plywajacego umozliwiajace jego identyfikacj?,

w szczegolnosci jego rodzaj i dlugosc,
- dat? wykreslenia sprz?tu z rejestru.

Kontrolujacej okazano rejestr sprz?tu plywajacego, ktory spelnia wymogi
nalozone przez rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 12.11.2001 r. w sprawie polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu
innych organizmow zyjacych w wodzie ( Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559
z pozn. zm.).

Rejestr nalezy zatytulowac: Rejestr sprz?tu plywajacego sluzajcego
do amatorskiego polowu ryb (zal. nr 66).

Do rejestracji sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb na wodach
srodladowych wymagany jest wniosek zawierajacy imi?, nazwisko i adres
wlasciciela sprz?tu plywajacego, numer dowodu osobistego oraz informacj?,
przez kogo zostal wydany, rodzaj sprz?tu plywajacego i wymiary (dlugosc
i szerokosc) oraz przeznaczenie. Informacj? o wymaganych do rejestracji
sprz?tu plywajacego dokumentach umieszczono na stronie intemetowej Urz?du
Miasta Gdyni.
Za rejestracj? sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb pobierana jest
oplata w wysokosci 17 zl - ustawa z 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z pozn. zm.).

Na podstawie udost?pnionego rejestru kontrolujaca ustalila, ze w 2015 r.
dokonano 97 rejestracji sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb,
natomiast w okresie styczeh-luty 2016 r. dokonano 2 rejestracji i 1 wykreslenia
sprz?tu (zal. nr 66 i 70-76).

Kontrolujaca losowo wybrala dokumenty b?dace podstawa^ do rejestracji sprz?tu
plywajacego do amatorskiego polowu ryb.
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• 2015 rok

1. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sruza^cego do polowu ryb
20.10.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty. Brak
informacji o przeznaczeniu sprz?tu.
Oplata 17 zl
Pozycja w rejestrze - 92
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 12.11.2015 r.

2. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
31.08.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17zl.
Pozycja w rejestrze - 85
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 1.09.2015 r.

3. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
13.08.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 83
Brakkopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 1.09.2015 r.

4. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
26.08.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 81
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 28.08.2015 r.

5. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
19.08.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17zl.
Pozycja w rejestrze - 79
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 24.08.2015 r.

6. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
10.08. 2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 77
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior dokumentu 10.08.2015 r.



7. Wniosek orejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
6.08.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 76
Brak kopii wydanego dokumentu. Brak potwierdzenia odbioru
dokumentu.

8. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
29.07.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 74
Brak kopii wydanego dokumentu. Odbior poswiadczony na wniosku
rejestracyjnym 31.07.2015 r.

9. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
20.07.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 69
Brak kopii wydanego dokumentu. Data odbioru dokumentu 27.07.2015 r.

10.Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
26.05.2015 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17zl
Pozycja w rejestrze - 45
Brak kopii wydanego dokumentu. Data odbioru dokumentu 29.05.2015 r.
(zal. nr 77-88)

• 2016 rok

1. Wniosek o rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
8.02.2016 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 2
Brak kopii wydanego dokumentu. Data odbioru dokumentu 16.02.2016 r.

2. Wnioseko rejestracj? sprz?tu plywajacego sluzacego do polowu ryb
22.01.2016 r. Brak informacji, kto wydal dowod osobisty.
Oplata 17 zl.
Pozycja w rejestrze - 1
Brak kopii wydanego dokumentu. Data odbioru dokumentu 29.01.2016 r.
(zal. nr 67-69)
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Na portalu internetowym Urz?du Miasta Gdyni wzakladce „Sprawy
do zalatwienia: Ochrona srodowiska i rolnictwa" umieszczono informacje
dotyczace rejestracji sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb
na wodach srodla^dowych.
Jednym zelementow, ktory powinien bye podany na skladanym wniosku jest
numer dowodu osobistego oraz informacjaprzez kogo dowod tozsamosci byl
wydany. Na kontrolowanych wnioskach brak informacji jaki organ wydal
dokument. Wjednym przypadku stwierdzono brak informacji oprzeznaczeniu
sprz?tu.

Ustalono rowniez, ze na portalu internetowym Urz?du Miasta Gdyni wzakladce
„Sprawy do zalatwienia: Ochrona srodowiska i rolnictwa" w trakcie kontroli
informacje zostary dostosowane do zmiany wprowadzonej Zarzadzeniem nr
3850/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z 15.12.2015 r. zmieniajace
zarzadzenie wsprawie Regulaminu organizacyjnego Urz?du Miasta Gdyni
(zal. nr 88a).

Wokazanej dokumentacji brak kopii i potwierdzenia odbioru wydanego
dokumentu o rejestracji sprz?tu plywajacego.
Kierownik Dorota Marszalek-Jalowska pisemnie poinformowala, ze
zaswiadczenia o rejestracji sprz?tu plywajacego b?dq. wystawiane w dwoch
egzemplarzach, a potwierdzenia odbioru wnioskodawca b?dzie dokonywal
na egzemplarzu skladanym ad acta (zal. nr 88a).

IV. UWAGI KONCOWE

Ustalono nast?pujace nieprawidlowosci:

1. W kontrolowanych wnioskach o wydanie kart w?dkarskich zdarzaly si?
przypadki braku podpisu osoby wyst?pujacej o wydanie dokumentu
oraz informacji o pozytywnie zdanym egzaminie ze znajomosci zasad
ochrony i polowu ryb przed komisjq. egzaminacyjna^.
Przyjmowane od petentow wnioski nie zawsze zawieraly wszystkie
wymagane elementy.

2. Brak kserokopii dor?czanych dokumentow.
Potwierdzenie dor?czenia kart w?dkarskich, kart lowiectwa
oraz zaswiadczeh o rejestracji sprz?tu plywajacego do amatorskiego
polowu ryb dokumentowane jest na wnioskach.
W trakcie kontroli ustalono, ze opracowano nowe wzory wnioskow karty
w?dkarskiej i karty lowiectwa podwodnego, ktore zawieraja^sekcj?
przewidzianq. na wpisane numeru rejestrowego dokumentu
oraz pokwitowane odbioru. W przypadku zaswiadczeh o rejestracji
sprz?tu plywajacego wprowadzono sporzadzanie dwoch dokumentow.
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Potwierdzenia odbioru wnioskodawca b?dzie dokonywal na egzemplarzu
skladanym ad acta.

3. Brak dokumentow dwoch spraw (odnotowanych wrejestrze pod poz. 2 i 3
w2016 r.) dotyczacych wydania kart lowiectwa podwodnego.

4. Informacje na portalu internetowym dotyczace rejestracji sprz?tu
plywajacego do amatorskiego polowu ryb na wodach srodla^dowych
wtrakcie kontroli zostaly dostosowane do zmiany wregulaminie
okreslonej wZarzadzeniu Nr 3850/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni
z 15.12.2015 r.

Kontrolowane zadania inspektor Barbara Strzelczyhska przej?la
od 4.01.2016 r. Wtrakcie kontroli kierownik Referatu Ekorozwoju Pani
Dorota Marszalek -Jalowska dokonala niezb?dnych zmian organizacyjnych
zwiazanych z wydawaniem kart w?dkarskich, lowiectwa podwodnego
oraz rejestracji sprz?tu plywajacego do amatorskiego polowu ryb na wodach
srodladowych.

W trakcie kontroli usuni?to nieprawidlowosci.

Pan Bartosz Frankowski Naczelnik Wydzialu Srodowiska zapoznal si? z §§ 35,
36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia Nr 11/2000/II Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia
2000 r. wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urz?du
Miasta Gdyni. Protokol sporzadzono wdwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
ktore otrzymuja^Pan Bartosz Frankowski Naczelnik Wydzialu Srodowiska
i a/a Biuro Kontroli.

Naczelnik ^ Kontrolujaca:
Wydzialu Srodowiska • e ir t A RUAC 7ELNIK p .- S/f E K

,fg*wl .w*^<h Q^
Bartosz Frankowski

Alaja Marszatka PiUudskiego 52/54
81-388 Gdynia

t siedzibq przy: ul. 10 Lutego 24
81 -364 Gdynia

Tel. 58 66 88480, Fax 58 66 88 470

Gdynia, 11 marca 2016 r.
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