
Załącznik do Zarządzenia Nr SG.120.16.2017Burmistrza Zdzieszowicz dnia 27 września 2017 r.REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

Rozdział 1POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Zdzieszowicach, jej zadania oraz zasady funkcjonowania.§ 2. Straż Miejska działa i realizuje zadania na podstawie przepisów:1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 t.j. z późn. zm.);2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 poz. 706 t.j. z późn. zm.);3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.);4) innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, które wymieniają straż gminną (miejską) jako podmiot uprawniony do podejmowania czynności określonych przez te akty prawne.§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zdzieszowicach;2) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzieszowic;3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zdzieszowice;4) straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Zdzieszowicach;5) komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Zdzieszowicach;6) strażniku – należy przez to rozumieć strażnika Straży Miejskiej w Zdzieszowicach;7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.§ 4. Straż Miejska w Zdzieszowicach używa pieczęci prostokątnej o treści:
„STRAŻ MIEJSKA47-330 Zdzieszowiceul. Bolesława Chrobrego 34”§ 5. 1. Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar administracyjny Gminy Zdzieszowice.2. Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.3. Straż Miejska ma siedzibę w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34.§ 6. 1. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz Zdzieszowic.2. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 9 ust. 2 i art. 12 ustawy sprawuje Wojewoda Opolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.§ 7. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej burmistrz, na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, zarządza użycie straży do wspólnych działań z Policją na obszarze województwa lub powiatu.
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Rozdział 2ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ§ 8. Do zadań straży, poza określonymi ustawą, należy w szczególności:1) prowadzenie systematycznego rozpoznania na terenie Gminy Zdzieszowice zjawisk wywierających negatywny 
wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;2) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, 
zakładów pracy i posesji prywatnych;3) egzekwowanie od właścicieli, zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonania obowiązku utrzymania porządku i czystości w budynkach i w ich otoczeniu;4) udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i samorządowych, religijnych, wizyt i delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i handlowych;5) podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania zakłócenia porządku publicznego i niszczenia mienia;6) podejmowanie działań przyczyniających się do zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie czystości;7) informowanie zarządców dróg i właściwy Referat Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach o stwierdzonych 
nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowym;8) kontrola i egzekwowanie od właścicieli numeracji posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, miejsc plakatowania, ogłoszeń i itp.;9) ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan techniczny wskazuje, że nie jest używany oraz pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;10) podejmowanie działań zmierzających do eliminowania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, 
przeciwdziałania tworzeniu dzikich wysypisk, niszczeniu zieleni, kompleksów leśnych i parków oraz zanieczyszczaniu wód;11) egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowiska i w handlu okrężnym;12) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie Ustawy o godle, barwach i hymnie RP;13) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Zdzieszowice;14) przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców Gminy Zdzieszowice;15) utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, służby ochrony kolei, straży leśnej, 
służbami sanitarnymi, szkołami, instytucjami oraz innymi organizacjami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków).§ 9. Straż jest zobowiązana w szczególności do:1) informowania o zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanej do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów lub administratorów tych obiektów i urządzeń;2) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do pomocy przy usuwaniu awarii oraz skutków klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń;3) udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji i posiadanych umiejętności oraz powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;4) udzielanie niezbędnej asysty pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, na ich wniosek, przy 
czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
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5) informowanie właściwych organów o przypadkach zagrożenia ekologicznego, niszczenia dóbr kultury, a w 
szczególności pomników architektury i przyrody oraz utrzymywanie stałej współpracy z tymi organami;6) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do 
Straży;7) prowadzenia niezbędnej dokumentacji wykonywanych zadań.§ 10. 1. Straż podczas wykonywania swoich zadań działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Burmistrza i Komendanta.2. Straż współpracuje z Policją na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizując postanowienia zawarte w porozumieniu Burmistrza z Komendantem Powiatowym Policji w Krapkowicach.3. Straż współpracuje z służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii.
Rozdział 3STRUKTURA ORGANIZACYJNA§ 11. 1. Straż działa w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.2. Strażą kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.3. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Zdzieszowic.4. Komendant wykonuje swoje obowiązki przy pomocy strażników.§ 12. W strukturze Straży wyodrębnia się następujące stanowiska służbowe:1) komendant;2) inspektor;3) strażnik;4) aplikant.
Rozdział 4UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI§ 13. Status prawny pracowników Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.§ 14. 1. Komendant jest przełożonym służbowym pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, ustala 

szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.2. W czasie nieobecności Komendanta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego strażnik.§ 15. 1. Zadania i uprawnienia Komendanta Straży określa ustawa wraz z przepisami wykonawczymi.2. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością;2) organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizację zadań określonych w ustawie o strażach gminnych oraz przepisów wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;3) wyznaczanie zakresu obowiązków (zakresy zadań) dla poszczególnych pracowników Straży;4) kontrolowanie i nadzorowanie realizację zadań przez pracowników Straży w ramach kontroli zarządczej oraz 
bieżącej kontroli wewnętrznej;5) planowanie działań Straży oraz nadzór nad prawidłowym, sprawnym i terminowym ich wykonaniem;6) reprezentowanie Straży na zewnątrz;7) składanie w trybie określonym przez Burmistrza Zdzieszowic sprawozdań z realizacjo zadań oraz przekazywanie informacji o stanie porządku publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice;
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8) prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;9) przekazywanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku informacji o danych zawartych w ewidencji o której mowa w pkt 8;10) prowadzenie działań w zakresie spokoju i ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw i z podjętych przez Rade Miejską w Zdzieszowicach uchwał (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice);11) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;12) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym;13) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;14) zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia;15) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;16) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;17) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;18) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi;19) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;20) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;21) dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;22) nadzorowanie realizacji zadań, organizacji pracy, przestrzegania wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy 
Straży;23) wnioskowanie o zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z podległymi strażnikami, wnioskowanie o przeszeregowania, nagrody lub odznaczenia dla wyróżniających się strażników oraz wnioskowanie o zastosowanie kar dyscyplinarnych przewidzianych prawem;24) przekazywanie do wiadomości i stosowania strażnikom obowiązujących aktów prawnych oraz kontrola ich realizacji;25) dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy pracownikom Straży;26) przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie podejmowanych przez Straż interwencji oraz ich merytoryczne 
załatwienie;27) opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Straży;28) nadzór merytoryczny nad dokumentacją prowadzoną przez pracowników Straży;29) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej, przepisów z zakresu BHP, p.poz. i innych;
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30) terminowe wyposażanie pracowników w niezbędne sorty mundurowe i odpowiedni sprzęt służący do realizacji zadań służbowych;31) organizowanie współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wykonywania ustawowych zadań 
Straży;32) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Straży Miejskiej;33) nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników Straży uregulowań prawnych zawartych w Regulaminie 
Straży Miejskiej;34) prowadzenie ewidencji bloczków mandatowych, ich prawidłowe zabezpieczenie - zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic Nr SG.120.17.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany przepisów 
wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.3. Do obowiązków strażnika należy w szczególności:1) przestrzeganie obowiązującego w Urzędzie regulaminu pracy;2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż;3) przestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych;4) należyta znajomość obowiązujących przepisów, aktów wewnętrznych, instrukcji dotyczących powierzonych 
zadań;5) terminowe załatwianie powierzonych spraw.4. Strażnik wykonując czynności służbowe, ma prawo do:1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 4 pkt 3,c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i w zakresie określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;7) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;8) wydawania poleceń;9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;10) zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie 
doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.§ 16. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.2. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
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Rozdział 5UMUNDUROWANIE§ 17. 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, znak identyfikacyjny, emblemat gminy oraz posiadać przy sobie legitymację służbową,2. Strażnikowi przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku:1) mundur służbowy;2) mundur rowerowy;3) mundur wyjściowy.3. Poszczególne rodzaje umundurowania funkcjonariusze straży noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się:1) okres letni od 1 maja do 30 września;2) okres zimowy od 1 listopada do 31 marca.3) miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.4. Strażnik zobowiązany jest :1) nosić umundurowanie w sposób nie naruszający godności munduru;2) w przypadku utraty lub uszkodzenia umundurowania , uzbrojenia, legitymacji służbowej, dystynkcji, odznaki – 
niezwłocznie zgłosić Komendantowi, podając okoliczności utraty lub uszkodzenia;3) za konserwację i czyszczenie umundurowania funkcjonariuszom Straży przysługuje ekwiwalent pieniężny, którego tryb przyznania i wysokość określi Zarządzenie Burmistrza;4) w przypadku rozwiązania umowy o pracę – dokonać zwrotu umundurowania, przedmiotów dodatkowego 
wyposażenia, dystynkcji, odznaki, legitymacji służbowej Komendantowi.5. Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników, a także warunki i sposób ich noszenia określają odrębne przepisy.

Rozdział 6FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ§ 18. 1. Strażnicy wykonują swoją pracę w systemie dwuzmianowym, zgodnie z harmonogramem pracy 
sporządzanym przez Komendanta.2. W sytuacjach zaistniałych klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zdarzeń, Burmistrz lub Komendant może wezwać strażnika do natychmiastowego podjęcia pracy.3. Godziny pracy określa Burmistrz.4. Komendant, po uzyskaniu zgody Burmistrza może oddelegować strażnika do wykonywania zadań wspólnie z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa.5. Zadania Straży mogą być realizowane w formie:1) interwencyjnego patrolu zmotoryzowanego;2) patrolu pieszego;3) patrolu rowerowego;4) patrolu mieszanego z policją (wg oddzielnego planu na podstawie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji).§ 19. Obowiązki i uprawnienia strażników Straży Miejskiej oraz sposób wykonywania zadań określa Komendant.
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Rozdział 7POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Zdzieszowic.§ 21. Komendant Straży Miejskiej odpowiada za przestrzeganie i realizację Regulaminu.§ 22. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania.
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