
ZARZĄDZENIE nr . . i . . 15

Wojewody Dolnośląskiego

z d n ia  lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Legnicy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 706 t.j.) 

oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych 

(miejskich) (Dz.U. z 2009 r., nr 220, poz. 1733 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 .1 . W porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu zarządza się 

przeprowadzenie kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Legnicy.

2. Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sieipnia 1997 r. 

o strażach gminnych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych 

(miejskich) oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego „Programem 

kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Legnicy”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Czynności kontrolne w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy zostaną przeprowadzone 

w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we

Wrocławiu oraz Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZATWIERDZAM

PROGRAM KONTROLI

Kontrola realizowana jest na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru 
nad działalnością straży gminnych (miejskich), w związku z pismem Prokuratury Rejonowej 
w Legnicy z dnia 23 czerwca 2017 r. (sygn.akt Pr Ko 348.2017) w sprawie nieprawidłowości 
w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Legnicy.

1) Nazwa podmiotu kontrolowanego:
Straż Miejska w Legnicy 
Aleja Rzeczypospolitej 3,
59 -  220 Legnica.

2) Przedmiot kontroli:
Kontrola realizacji ustawowych zadań i uprawnień oraz prowadzenia wymaganych 
przepisami prawa ewidencji przez Straż Miejską w Legnicy.

3) Okres objęty kontrolą:
Od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

4) Przewidywany termin kontroli:
od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.

5) Imię i nazwisko kontrolującego na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego 
i legitymacji służbowej:

1. Anna Tyczkowska-Kowerczyk -  Starszy inspektor Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

2. asp. Wojciech Miąsik -  Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu

w obecności:
3. Tadeusz Wróblewski -  Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

6) Rodzaj kontroli:
Kontrola doraźna.



7) Zakres kontroli:
Zakres kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Legnicy, podlegającej nadzorowi wojewody 

zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, jest zgodny 
i wynika z zarzutów sformułowanych w piśmie Prokuratury Rejonowej w Legnicy z dnia 
23 czerwca 2017 r. (sygn.akt Pr Ko 348.2017) w sprawie nieprawidłowości w zakresie 
funkcjonowania Straży Miejskiej w Legnicy.

8) Założenia organizacyjne:
Kontrola zostanie przeprowadzona w godzinach pracy Straży Miejskiej w Legnicy.

9) Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383

z późn. zm. oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 706 t.j.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137

z późn. zm. i Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm., oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 1260
z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm., 
oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm., oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 1713 z późn. zm.).

5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. 
w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) 
(Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 1733 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. 
w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu 
lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej 
(Dz. U. z 2011 r., nr 143, poz. 846 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r., nr 208, poz. 2026 
z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu 
i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności 
(Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 1722 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 
2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji 
etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2013 r., poz. 639 z późn. zm.).
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