
Projekt

z dnia  17 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie  nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kluczborku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Kluczborku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin określa organizację Straży Miejskiej w Kluczborku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/118/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

                                                                                   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN   STRAŻY MIEJSKIEJ  W KLUCZBORKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Straży Miejskiej w Kluczborku określa strukturę wewnętrzną Straży, zasady jej 
funkcjonowania, kierowania i zarządzania, zakres zadań, a także inne postanowienia związane z realizacją 
zadań Straży, wynikające z obowiązującego prawa.

§ 2. 1. Straż Miejska w Kluczborku, zwana dalej „Strażą” jest samorządową umundurowaną formacją 
utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie 
przepisów :

1) ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r.poz. 706 z późn. zm.) i aktów 
wykonawczych do ustawy;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 z późn. 
zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;

4) niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie  Straży.

2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem 
godności i praw człowieka.

3. Straż działa w ramach struktury Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

§ 3. 1. Siedziba Straży mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 

2. Terenem działania Straży jest miasto i gmina Kluczbork w granicach administracyjnych.

Rozdział 2.
Zadania i formy działania Straży

§ 4. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające  z ustaw i aktów 
prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania, w granicach posiadanych uprawnień, określone przez 
Burmistrza Miasta Kluczborka, zwanego dalej „Burmistrzem” w sprawach, które nie zostały zastrzeżone 
prawem do  wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „strażnikami”.

3. Zadania Straży związane z obsługą administracyjno – finansową wykonują właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego.

§ 5. 1. Do zadań Straży, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy  w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu 
budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej oraz otoczenia instytucji, 
zakładów pracy i posesji  prywatnych;

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne,  wizyty delegacji 
zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego

4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania  służb miejskich 
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych;
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5) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni 
i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia 
i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;

6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania 
plakatów i ogłoszeń itp.;

7) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymania porządku 
i czystości oraz utrzymania zimowego;

8) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym 
uwzględnieniem stref ograniczonego ruchu w centrum miasta;

9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym  znaczeniu dla kultury 
i historii narodu polskiego;

10) podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji 
środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem  przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, 
obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód;

11) podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Gminy  Kluczbork procedur 
zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi  ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących 
wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami;

12) ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje,  że nie są używane lub 
pojazdów bez tablic rejestracyjnych;

13) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu  okrężnym;

14) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy,  przez organy 
samorządowe Gminy Kluczbork.

2. Straż jest zobowiązana m.in. do:

1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-
kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej  instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, 
bądź wyznaczonych  w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń.

2) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie 
nie należy do Straży;

3) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, 
po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych 
umiejętności  i wyposażenia;

4) zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia,  bądź mienia;

5) zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 2 pkt 1 do czasu przybycia 
właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy.

§ 6. Straż, realizując stojące przed nią zadania (ustawowe, regulaminowe, określane   przez organy 
gminny) :

1) działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów  w zakresie określonym przez 
Burmistrza i Komendanta Straży;

2) współpracuje z:

a) Policją, na zasadach określonych w ustawie o strażach gminnych i stosownym regulującym te kwestie 
rozporządzeniu, realizując ustalenia podjęte przez z Komendantem Powiatowym Policji w Kluczborku 
w zakresie działań prewencyjnych w mieście,

b) służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków 
i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu Polskiego.

§ 7. 1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz.
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2. Nadzór nad działalnością w zakresie wykonywanych uprawnień, użycia broni palnej, środków 
przymusu bezpośredniego oraz prowadzonej  ewidencji sprawuje Wojewoda Opolski przy pomocy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem i działaniem monitoringu wizyjnego miasta  Kluczborka sprawuje 
Komendant Straży.

·

Rodział 3
Struktura organizacyjna

§ 8. 1. Strażą kieruje Komendant Straży który, działając z upoważnienia  Burmistrza, reprezentuje ją na 
zewnątrz.

2. Bezpośrednim przełożonym Komendanta Straży jest  Burmistrz.

3. Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy strażników.

§ 9. 1. Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym wszystkich strażników i określa szczegółowe 
zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonania. Zakresy czynności są 
zatwierdzane przez  Burmistrza.

2. Komendant Straży kieruje Strażą poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń oraz                       
nadzorowanie i koordynowanie pracy strażników.

3. Komendant Straży kieruje pracą strażników, odpowiada za stan dyscypliny i prawidłowe 
wykonywanie zadań służbowych, zgodnie z ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 
oraz realizuje uchwały Rady Miejskiej, także zarządzenia i poleczenia Burmistrza.

4. Na czas nieobecności Komendanta Straży jego obowiązki pełni jego zastępca.

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

§ 11. W skład Straży Miejskiej w Kluczborku wchodzą:

1) komendant straży;

2) zastępca komendanta straży;

3) strażnicy.

§ 12. 1. Obsługę finansową i prawną działalności Straży prowadzą właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku.

2. Straż używa pieczęci prostokątnej z napisem „Straż Miejska w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, 
ul. Katowicka 1” oraz „Straż Miejska w Kluczborku woj. opolskie”.

§ 13. 1. Poszczególni strażnicy odpowiadają za wyznaczone rejony (rewiry) miasta w których to 
podejmują wszelkie działania w celu realizacji zadań określonych w § 5.Wykaz rejonów (rewirów) 
i strażników odpowiedzialnych stanowi odrębny dokument.

2. Patrol pieszy lub zmotoryzowany winien składać się z dwóch strażników (w wyjątkowych 
okolicznościach z jednego) w celu wykonania powierzonych zadań. W patrolu dwuosobowym wyznaczany 
jest dowódca.

3. Strażnicy powinni być wyposażeni i w czasie służby posiadać przy sobie środki przymusu 
bezpośredniego, urządzenia zapewniające łączność radiową oraz niezbędne dokumenty służbowe.

4. Strażnicy w trakcie służby prowadzą na bieżąco notatnik służbowy dokumentując każdorazowo 
przebieg służby.

5. Przebieg służby dokumentuje dyżurny (komendant lub z-ca komendanta w książce służby i książce 
przebiegu służby.

6. W trakcie trwania służby przysługuje 30 minutowa przerwa.
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§ 14. 1. Straż Miejska w Kluczborku czynna jest w poniedziałki od 8.00 do 22.00, od wtorku do piątku 
w godzinach 7.00 do 22.00.

2. Straż może pełnić służbę również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)w zależności od 
potrzeb.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 15. Komendant Straży w trybie określonym przez Burmistrza składa sprawozdanie z realizacji zadań 
wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Burmistrzowi informację o stanie porządku publicznego na 
terenie gminy Kluczbork.

§ 16. Komendant Straży odpowiada za przestrzeganie postanowień Regulaminu.

§ 17. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w  Kluczborku następuje w trybie nadania 
niniejszego Regulaminu.
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UZASADNIENIE

W związku z zaleceniami audytu wewnętrznego dokonano aktualizacji Regaulaminu Straży Miejskiej

w Kluczborku.
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