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Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) 

województwa lubuskiego na 2020 rok

Lp. Nazwa jednostki 

kontrolowanej

Termin 

przeprowadzenia 

kontroli

Zakres kontroli

1.

Straż Miejska 

w Zielonej Górze
65-078 Zielona Góra

 ul. Bohaterów 

Westerplatte 23

kwiecień 2020 r.

1.Prawidłowość prowadzenia przez straże 

miejskie (gminne) sprawozdawczości dot. 

ewidencji straży, ich stanów etatowych, 

wyposażenia w środki przymusu 

bezpośredniego oraz danych dot. wyników 

działań straży.

2. Kontrola przestrzegania przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków 

identyfikacyjnych strażników gminnych 

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Wojciech Perczak
Wicewojewoda Lubuski



(miejskich) w zakresie posiadanych 

legitymacji służbowych.

3. Prawidłowość nakładania grzywien 

w postępowaniu mandatowym za 

wykroczenia.

4. Prawidłowość sposobu ewidencjonowania, 

przechowywania i dokumentowania faktu 

użycia środków przymusu bezpośredniego 

przez strażników gminnych (miejskich) oraz 

zasadność użycia środka przymusu 

bezpośredniego.

5. Ocena współpracy straży gminnej 

(miejskiej) z Policją.

2.

Straż Miejska

w  Słubicach
69-100 Słubice 

ul. Akademicka 1

maj 2020 r.

1.Prawidłowość prowadzenia przez straże 

miejskie (gminne) sprawozdawczości dot. 

ewidencji straży, ich stanów etatowych, 

wyposażenia w środki przymusu 

bezpośredniego oraz danych dot. wyników 

działań straży.

2. Kontrola przestrzegania przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków 

identyfikacyjnych strażników gminnych 

(miejskich) w zakresie posiadanych 

legitymacji służbowych.

3. Prawidłowość nakładania grzywien 

w postępowaniu mandatowym za 

wykroczenia.

4. Prawidłowość sposobu ewidencjonowania, 

przechowywania i dokumentowania faktu 

użycia środków przymusu bezpośredniego 

przez strażników gminnych (miejskich) oraz 

zasadność użycia środka przymusu 

bezpośredniego.

5. Ocena współpracy straży gminnej 

(miejskiej) z Policją.

3.
Straż Miejska 

w  Nowogrodzie 
czerwiec 2020 r.

1.Prawidłowość prowadzenia przez straże 

miejskie (gminne) sprawozdawczości dot. 

ewidencji straży, ich stanów etatowych, 



Bobrzańskim
66-010 Nowogród 

Bobrzański 

ul. Słowackiego 11

wyposażenia w środki przymusu 

bezpośredniego oraz danych dot. wyników 

działań straży.

2. Kontrola przestrzegania przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków 

identyfikacyjnych strażników gminnych 

(miejskich) w zakresie posiadanych 

legitymacji służbowych.

3. Prawidłowość nakładania grzywien 

w postępowaniu mandatowym za 

wykroczenia.

4. Prawidłowość sposobu ewidencjonowania, 

przechowywania i dokumentowania faktu 

użycia środków przymusu bezpośredniego 

przez strażników gminnych (miejskich) oraz 

zasadność użycia środka przymusu 

bezpośredniego.

5. Ocena współpracy straży gminnej 

(miejskiej) z Policją.

4.

Straż Miejska  

w Żaganiu
68-100 Żagań

 ul. Jana Pawła II 15

wrzesień 2020 r.

1.Prawidłowość prowadzenia przez straże 

miejskie (gminne) sprawozdawczości dot. 

ewidencji straży, ich stanów etatowych, 

wyposażenia w środki przymusu 

bezpośredniego oraz danych dot. wyników 

działań straży.

2. Kontrola przestrzegania przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków 

identyfikacyjnych strażników gminnych 

(miejskich) w zakresie posiadanych 

legitymacji służbowych.

3. Prawidłowość nakładania grzywien 

w postępowaniu mandatowym za 

wykroczenia.

4. Prawidłowość sposobu ewidencjonowania, 

przechowywania i dokumentowania faktu 

użycia środków przymusu bezpośredniego 



przez strażników gminnych (miejskich) oraz 

zasadność użycia środka przymusu 

bezpośredniego.

5. Ocena współpracy straży gminnej 

(miejskiej) z Policją.
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Akceptacja

Gredka Waldemar w zastępstwie za Gredka 
Waldemar, 2019-11-14 14:19:46, wersja 1.0 
(Dyrektor, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
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Akceptacja
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BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ PLANOWANIA 
CYWILNEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW 
OBRONNYCH (BZK-VII)) Lubuski Urząd 
Wojewódzki

EZD 3.92.3.3.6779

Data wydruku: 2020-02-03 12:47:36

Autor wydruku: Kępiszak Iwona


