Dnia, 26 luty 2019

r.

ństwowa Stroż Ryba cka
w Lublinie
Posterunek Terenowy w Białej Podlaskiej
Pa

PRoToKoŁ KoNTRoLl NR 3l2ol9

Jednostka kontrolowana: Społeczna Straż Rybacka w BiałeJ Podlaskiej

-

powiat bialski

komendant ssR: sebastian santus

Kontrolujący:

Komendant Posterunku PSR w Białej Podlaskiej - Jarosław Kozakiewicz

Termin kontroli: 26.02"2019

r.

zakres kontroli:

1,
2.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącejfunkcjonowania SSR w Białej Podlaskiej.

3"

Współpraca z grupami SSR.

4.

Przestrzeganie przez strazników SSR Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz Regulaminu SSR,

Ewidencja zdjętego sprzętu kłusowniczego niewiadomego pochodzenia.

zatwierdzonego przez Radę Powiatu bialskiego.
Wyjaśnień udzielał: Sebastian Santus
Ustalenia szczególowe kontroli:
1.

2.

Podstawą funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej w Białej Podlaskiejjest Uchwała Rady
Powiatu bialskiego NrV/37/2015 z dnia 30 marca 20]-5 r, oraz Uchwała Nr 7/99 Prezydium
Zarządu Okręgu PZW w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 1999 r.
Ewidencja strażników prowadzona jest w sposób czytelny.
. na terenie powiatu bialskiego jest zarejestrowanych 75 społecznych strażników rybackich,
z których wszyscy aktywnie uczestniczą w akcjach kontrolnych;
o w 20]_8 roku SSR w powiecie bialskim przeprowadzglg.ąq.1 kontroli;
l
o skontrolowano ogółem 2451 osób, z których 135 zosteło pouczonych lub zwrócono uwagę;
. przekazano 2 sprawy do policji.
Ewidencja zatrzymanego sprzętu niewiadomego pochodzenia i zabezpieczgnego przez SSR
prowadzona prawidłowo i czytelnie. W trakcie patrolowania zabezpieczono następujący sprzęt:
o sieci drygawice, wontony - 86 szt.
o metalowy bęben (żaki) - 8 szt.

.

Sznur

- 3 szt.

str.1,/2

.
o
4.

wędki (różne rodzaje) - 1 szt.
ryby ujawnione w wyniku kontroli - 284 kg (wypuszczono do wody);
- 10 kg (śnięte przekazano do utylizacji).

Sprawozdanie ilościowe sporządzono na podstawie notatek służbowych kierowników grup
Społecznych Strażników z powiatu bialskiego.

Zalecenia pokontrol ne:

1,
2.
3.
4.
5.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dn. 18 kwietnia
1985r. /DZ.U.2015 poz. 652a/w szczególności Art. 25 ust.]. w/w Ustawy.
Bezwzględnie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia
08.01,2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy z Państwową Strażą Rybacką
/Dz.U. Nr 5 poz. 55/.
Bezwzględnie przestrzegać Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Powiatu bialskiego.
ZorganizowaĆ szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej z powiatu bialskiego.
WdrozyĆ procedurę numerowania pokwitowań zatizymanego sprzętu w celu identyfikacji osoby
wystawiającej.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Kontrolujący oŚwiadcza, że nie istnieją okolicznościokreślonew par. ]_6 ust.]_ Zarządzenia nr 300
Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja2OI2r., uzasadniające wyłącznie od udziału w niniejszejkontroli.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed

podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co
w protokole.

do ustaleń

zawartych

Zastrzeżenia nalezy zgłosić na piśmiewterminie 7 dniod daty otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania
protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia dotyczące
tej kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono

w3

jednobrzmiących

rozdzielnika:
Egz. nr ]" - Komendant SSR w Białej Podlaskiej .
Egz. nr 2 - Komendant Wojewódzki PSR w Lublinie.

Egz.nr3-a/a

egzemplarzach, które doręczono według
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