Zarządzenie Nr 24
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 20 marca 2012r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Mogielnicy

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn. zm.), oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm) oraz Uchwały
Nr XXI/109/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. zarządzam co
następuje:

§1
Wprowadza się regulamin Straży Miejskiej w Mogielnicy, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2012r.
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Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
Nr 24 z dnia 20 marca 2012r.

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKEJ W MOGIELNICY
Do ochrony porządku publicznego, zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców Gminy
i Miasta Mogielnica oraz wyeliminowania zjawisk patologii społecznej, a także w celu
zapewnienia skutecznych, jednolitych form oddziaływania na stan porządku publicznego,
czystości i estetyki w całej aglomeracji społecznej utworzona jest Straż Miejska w
Mogielnicy.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Straż Miejska, zwana dalej „Strażą”, jest umundurowaną formacją utworzoną na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1987r. o strażach gminnych (Dz. U.Nr
123,poz.779 z późn.zm).
2. Straż działa jako jednostka umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy i Miasta
Mogielnica.

§2
1. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Siedziba Straży mieści się w Mogielnicy, ul. Mostowa 27.
3. Straż używa pieczęci:
a) okrągłej o treści: Straż Miejska w Mogielnicy(ze znakiem orła w środku
pieczęci),
b) prostokątnej o treści: Straż Miejska w Mogielnicy.
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Rozdział II
Organizacja Straży

§3
1. Zadania straży wykonuje komendant Straży Miejskiej przy pomocy komendy
Straży w skład której wchodzą;
a) Komendant Straży Miejskiej
b) Strażnicy Straży Miejskiej

2. Komendant Straży jest przełożonym wobec zatrudnionych strażników.
3. Komendant Straży wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany i odwoływany
przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica po zasięgnięciu opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Radomiu.

§4
1. Strażą kieruje komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy funkcjonariuszy Straży.

§5
Stopnie i stanowiska oraz rodzaj umundurowania, dystynkcji i oznak obowiązujących w
Straży określają odrębne przepisy.

§6
Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym pracowników Straży i określa
szczegółowe zasady czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich
wykonywania.

§7
Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica a w zakresie
fachowym – Komendant Główny Policji poprzez komendanta Wojewódzkiego Policji w
Radomiu.
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Rozdział 3
Zadania i środki działania Straży
§8
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa
wynikające z ustawy o strażach gminnych i innych ustaw oraz przepisów aktów
wykonawczych i przepisy prawa miejscowego.

§9
Do zadań Straży Miejskiej poza określonymi przez ustawę o strażach gminnych należy w
szczególności:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Zapobieganie popełnieniu wykroczeń i ujawnienie wykroczeń.
3. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowo- administracyjnych związanych z
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.
4. Podejmowanie działań zabezpieczających do czasu przybycia właściwych służb
miejsca popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, a także zabezpieczenia miejsca w
czasie awarii lub wypadku, przy akcjach ratowniczo- gaśniczych.
5. Współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie
informowania o:
a) przestępstwach,
b) wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
c) osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu
pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia,
d) innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia,
e) awariach sieci telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i
gazowniczej,
f) uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i
oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
6. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub ich miejsca
zamieszkania, jeżeli osoby te dają powód do zgorszenia w miejscu w miejscu
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publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
7. Kontrola utrzymania ładu i czystości.
8. Współuczestniczenie w działaniach zabezpieczających porządek podczas zgromadzeń,
innych imprez publicznych i wszelkiego rodzaju uroczystości.
9. Konwojowanie i przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta zgodnie z odpowiednimi przepisami
dotyczącymi ww. zakresu.
10. Wykonywanie zadań z zakresu przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie
przypisanym straży miejskiej.
11. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania
ścieków, usuwania odpadów.
12. Kontrola prawidłowości oznakowania dróg, w tym znaków drogowych, oświetlenia
ulic, estetyki napisów, miejsc plakatowania i tablicy ogłoszeń.
13. Kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, ich
czytelności oraz estetycznego wyglądu posesji i ich otoczenia, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy z wyjątkiem chronionych przez
innego rodzaju straże.
14. Eksploatacja systemu gminnego monitoringu wizyjnego i wykorzystywanie jego
możliwości.
15. Zapobieganie zakłócaniu porządku i spokoju mieszkańców w godzinach nocnych.
16. Zapobieganie naruszania zasad i warunków sprzedaży alkoholu ,miejsc spożywania
alkoholu.
17. Kontrola prowadzenia handlu w miejscach i poza miejscami wyznaczonymi.
18. Kontrola przepisów i zasad bezpieczeństwa kąpieli w miejscach niedozwolonych.
19. Kontrola związana z nielegalnym wydobyciem piasku, umieszczania napisów, reklam,
tablic ogłoszeniowych i innych znaków w miejscach niedozwolonych.
20. Zapobieganie naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, w tym umieszczania
plakatów i haseł na ścianach budynków, przystankach.
21. Kontrola przepisów poprzez wywoływanie fałszywych alarmów, powodujące
niepotrzebną czynność instytucji użyteczności publicznej.

§ 10
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Szczegółowy zakres uprawnień strażników do wykonywania zadań określa ustawa o strażach
gminnych oraz inne przepisy dotyczące działalności straży gminnych.

Rozdział 4
Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży

§ 11
Wykonując swoje ustawowe zadania strażnicy mają prawo do stosowania środków
przymusu bezpośredniego, którego przypadki, tryb i sposoby określają przepisy
wykonawcze do ustawy.

§ 12
Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Straży regulują przepisy o pracownikach
samorządowych, ustawa o strażach gminnych oraz indywidualne zakresy czynności.

§ 13
1. Do obowiązków pracowników Straży należy sumienne i staranne wypełnianie
przydzielonych zadań i poleceń przełożonego.
2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie jest niezgodne z prawem,
funkcjonariusz powinien zgłosić swoje uwagi przełożonemu i zażądać
potwierdzenia polecenia na piśmie. Po wykonaniu polecenia ma obowiązek
zgłosić swoje zastrzeżenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 14
Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:
1. Niedbałe wykonywanie powierzonych mu obowiązków, stronnicze załatwiania
sprawy.
2. Nieusprawiedliwione nie przybycie do pracy, spóźnienie się do pracy bez
usprawiedliwienia lub samowolne jej opuszczenie.
3. Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, podawanie lub spożywanie alkoholu w
godzinach pracy.
4. Zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy.
5. Niewykonywanie poleceń przełożonych związanych z pracą.
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6. Niewłaściwy stosunek do przełożonych, podwładnych, współpracowników lub
obywateli .
7. Nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i informacji objętych ustawą o ochronie
informacji niejawnych.
8. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych.

§ 15
Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze Straży korzystają z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 16
1. Funkcjonariusz Straży podczas wykonywania czynności służbowych obowiązany
jest do noszenia przepisowego umundurowania, legitymacji służbowej oraz znaku
identyfikacyjnego.
2. Funkcjonariusz Straży przystępując do czynności służbowych, obowiązany jest
podać imię i nazwisko a ponadto, na żądanie osoby, której czynności dotyczą,
okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie nazwiska
funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację.

§ 17
1. Funkcjonariuszowi Straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający
wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.
2. Poszczególne mundury funkcjonariusze Straży noszą wg zestawów
sezonowych, z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się:
1/ okres letni od 1 maja do 30 września
2/ okres zimowy od 1 listopada do 31 marca.
Miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.

§ 18
Funkcjonariusze Straży powinni:

1. Użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem
sezonowym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
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2. Nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godność munduru.

§ 19
1. Okres używalności sortów mundurowych określa Zarządzenie Burmistrza Gminy i
Miasta Mogielnica.

Rozdział 5
Prawa funkcjonariuszy Straży

§ 20
Prawa Funkcjonariuszy Straży określają przepisy regulujące działalność straży gminnych oraz
innych ustaw.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje:

1. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998r. w sprawie umundurowania,
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych/ miejskich (Dz.U.Nr
112,poz.713).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony
cywilnej i strażami gminnymi/miejskimi (Dz.U.Nr 161,poz.1108).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.03.2004r. w
sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne/miejskie ewidencji
etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działania
straży ( Dz.U. z dn.07.04.2004r.).
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5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.01.2004r. w sprawie przypadków sposobu i
trybu użycia przez strażników gminnych/miejskich środków przymusu
bezpośredniego.

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2012r.
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