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Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sprawowania
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià stra˝y gminnej (miejskiej),
zwanej dalej „stra˝à”, przez w∏aÊciwego terytorialnie
wojewod´ przy pomocy komendanta wojewódzkiego
(Sto∏ecznego) Policji.

§ 2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià stra˝y realizowany
jest przez wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych w art. 9
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gmin-
nych. 

§ 3. 1. Wojewoda w porozumieniu z komendantem
wojewódzkim (Sto∏ecznym) Policji sporzàdza plan
kontroli okresowych na rok kalendarzowy, w terminie
do dnia 30 listopada poprzedniego roku.

2. Plan kontroli zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ jednostki kontrolowanej;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) zakres kontroli.

3. Zmiany w planie kontroli dokonuje wojewoda
w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Sto-
∏ecznym) Policji.

§ 4. W razie potrzeby, niezale˝nie od planu kontro-
li, o którym mowa w § 3, wojewoda w porozumieniu
z komendantem wojewódzkim (Sto∏ecznym) Policji
mo˝e zarzàdziç kontrol´ doraênà.

§ 5. Kontrole przeprowadzajà, na podstawie
pisemnego upowa˝nienia wojewody i legitymacji
s∏u˝bowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódz-
kiego (Sto∏ecznego) funkcjonariusze Policji.

§ 6. 1. Kontrolujàcy sporzàdza zawiadomienie
o kontroli oraz jej program.

2. Zawiadomienie wraz z programem kontroli do-
r´cza si´ jednostce kontrolowanej, nie póêniej ni˝ na
7 dni przed rozpocz´ciem kontroli.

3. Program kontroli okreÊla w szczególnoÊci:

1) nazw´ jednostki kontrolowanej i jej siedzib´;

2) rodzaj kontroli i jej zakres;

3) okres obj´ty kontrolà;

4) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

5) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe kontrolujà-
cego.

§ 7. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie jed-
nostki kontrolowanej, w czasie wykonywania jej za-
daƒ.

§ 8. W ramach udzielonego upowa˝nienia kontro-
lujàcy ma prawo:

1) wglàdu do dokumentów i innych materia∏ów
zwiàzanych z zakresem kontroli;

2) ˝àdania od kierownika jednostki kontrolowanej
ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ.

§ 9. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobo-
wiàzany zapewniç niezb´dne warunki do sprawnego
wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz przedsta-
wiaç, na ˝àdanie kontrolujàcego, dokumenty i mate-
ria∏y niezb´dne do przeprowadzenia kontroli.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujàcy
w ciàgu 14 dni sporzàdza protokó∏, który zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ jednostki kontrolowanej i jej siedzib´;

2) dat´ przeprowadzenia kontroli;

3) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe kontrolujà-
cego;

4) wyszczególnienie przeprowadzonych czynnoÊci
kontrolnych;

5) okres obj´ty kontrolà;

6) stwierdzone uchybienia i ich przyczyny.

2. Protokó∏ podpisujà kontrolujàcy i kierownik jed-
nostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolo-
wanej podpisuje protokó∏ w terminie 7 dni od dnia je-
go otrzymania, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej mo˝e odmó-
wiç podpisania protoko∏u, sk∏adajàc w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania wyjaÊnienie przyczyn tej od-
mowy, z zastrze˝eniem ust. 10.

4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przys∏u-
guje prawo zg∏oszenia przed podpisaniem protoko∏u
umotywowanych zastrze˝eƒ do ustaleƒ zawartych
w protokole.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià stra˝y gminnych (miejskich)

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.
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5. Zastrze˝enia, o których mowa w ust. 4, nale˝y
zg∏osiç na piÊmie do kontrolujàcego w terminie 7 dni
od otrzymania protoko∏u. Zg∏oszone zastrze˝enia kon-
trolujàcy za∏àcza do protoko∏u. 

6. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 4, kontrolujàcy jest zobowiàzany dokonaç ich
analizy i w miar´ potrzeby podjàç dodatkowe czynno-
Êci kontrolne.

7. Kontrolujàcy przekazuje stanowisko w sprawie
zastrze˝eƒ kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

8. W wypadku stwierdzenia zasadnoÊci zastrze˝eƒ
kontrolujàcy jest obowiàzany zmieniç lub uzupe∏niç
protokó∏.

9. Odmowa podpisania protoko∏u przez kierowni-
ka jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do
podpisania protoko∏u przez kontrolujàcego i sporzà-
dzenia wystàpienia pokontrolnego. O odmowie pod-
pisania protoko∏u kontroli kontroler czyni wzmiank´
w protokole.

10. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ termin od-
mowy podpisania protoko∏u wraz z podaniem jej
przyczyny biegnie od dnia dor´czenia kierownikowi
jednostki kontrolowanej stanowiska kontrolujàcego
wobec zastrze˝eƒ. 

11. Protokó∏ sporzàdza si´ w trzech jednobrzmià-
cych egzemplarzach, które otrzymujà kierownik jed-
nostki kontrolowanej, kontrolujàcy i wojewoda.

§ 11. 1. Po zakoƒczeniu kontroli kontrolujàcy spo-
rzàdza projekt wystàpienia pokontrolnego zawierajà-
cego:

1) zalecenia zmierzajàce do usuni´cia stwierdzonych
uchybieƒ;

2) termin na wykonanie wydanych zaleceƒ. 

2. Projekt wystàpienia pokontrolnego wraz z doku-
mentacjà zgromadzonà w toku kontroli kontrolujàcy
przekazuje wojewodzie. 

3. Wojewoda przekazuje wystàpienie pokontrolne
kierownikowi jednostki kontrolowanej, a jego kopi´ —
w∏aÊciwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi
miasta), je˝eli kierownikiem jednostki kontrolowanej
jest komendant stra˝y. 

4. Wojewoda prowadzi ewidencj´ przeprowadzo-
nych kontroli.

§ 12. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobo-
wiàzany powiadomiç na piÊmie wojewod´, w okreÊlo-
nym przez niego terminie, o sposobie wykonania
wskazanych w wystàpieniu pokontrolnym zaleceƒ.

§ 13. Wojewoda w celu zapewnienia zgodnego
z prawem dzia∏ania stra˝y funkcjonujàcych na terenie
województwa dokonuje oceny wyników kontroli prze-
prowadzonych w danym roku i sporzàdza wnioski dla
tych stra˝y.

§ 14. W roku 2010 wojewoda w porozumieniu z ko-
mendantem wojewódzkim (Sto∏ecznym) Policji spo-
rzàdza plan kontroli okresowych na rok kalendarzowy
w terminie do dnia 30 kwietnia. 

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Miller

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wspó∏pra-
cy Policji ze stra˝ami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu
sprawowania przez Komendanta G∏ównego Policji nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià stra˝y (Dz. U. Nr 187, poz. 1943), któ-
re traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
o zmianie ustawy o stra˝ach gminnych, ustawy o Policji
oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97,
poz. 803).
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