Załącznik nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta ChełmŜy

REGULAMIN
STRAśY MIEJSKIEJ W CHEŁMśY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. StraŜ Miejska w ChełmŜy , zwana dalej „ StraŜą „ jest umundurowaną formacją
utworzoną zarządzeniem nr 2/92 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 1 września 1992
roku na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. nr
30, poz. 179 z późn. zm. ).
2. StraŜ działa w strukturze Urzędu Miejskiego jako Komenda StraŜy Miejskiej .

§ 2. 1. Terenem działania StraŜy jest obszar administracyjny gminy Miasta ChełmŜy,
2. Siedzibą StraŜy jest Urząd Miejski w ChełmŜy ,
3. StraŜ uŜywa pieczęci prostokątnej o treści :

Urząd Miasta ChełmŜy
KOMENDA
STRAśY MIEJSKIEJ
ul. Gen. J. Hallera 19
87 – 140 ChełmŜa

Rozdział 2
Zadania i środki działania StraŜy

§ 3. 1.StraŜ wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z
ustaw i aktów prawa miejscowego.

2. Realizując zadania , o których mowa w ust. 1 , funkcjonariusze StraŜy wykonują
czynności administracyjno – porządkowe oraz niezbędne czynności mające na celu
fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia .

§ 4. 1. Do zadań StraŜy naleŜy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
3) współdziałanie przy ratowaniu Ŝycia i zdrowia obywateli;
4) pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk Ŝywiołowych;
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia oraz
ustalenie personaliów świadków;
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej;
7) współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez;
8) doprowadzenie nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania;
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń , inicjowanie i
uczestnictwo w akcjach prewencyjnych;
10) konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościowych oraz wartości pienięŜnych
dla potrzeb gminy Miasta ChełmŜy;
11) kontrola utrzymania porządku i czystości .
2. Funkcjonariusze StraŜy mają prawo do :
1) udzielania pouczeń;
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich toŜsamości;
3) karania grzywną za wykroczenia;
4) kierowania wniosków o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń i oskarŜania przed nimi;
5) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym;
6) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia lub
zdrowia ludzkiego , a takŜe dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliŜszej
jednostki Policji;
7) wydawania poleceń;
8) Ŝądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
9) zwracania się , w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie uŜyteczności publicznej oraz

organizacji

społecznych , jak równieŜ do kaŜdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach
określonych w ustawie o Policji .

Rozdział 3
Uprawnienia i obowiązki straŜników

§ 5. 1. W razie nie podporządkowania się obywatela poleceniom

wydanym na

podstawie prawa, funkcjonariusze StraŜy mają prawo stosować następujące środki
przymusu bezpośredniego :
1) siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony ,
2) kajdanki ,
3) pałki obronne wielofunkcyjne ,
4) psy obronne ,
5) paralizatory elektryczne ,
6) broń gazowa i ręczne miotacze gazu .
2. UŜycie środków, o których mowa w ust. 1 , przez straŜnika moŜe nastąpić przy
odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji .

§ 6. 1. StraŜnicy wykonujący zadania określone w § 4 ust. 1 pkt 6 i 10 mogą je
wykonywać będąc wyposaŜeni w broń palną krótką .
2. Dopuszczenie straŜnika do wykonywania zadań z bronią palną krótką następuje na
wniosek Komendanta StraŜy w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy
organ .
3. JeŜeli środki przymusu bezpośredniego przy wykonywaniu zadań wymienionych w
§ 6 ust. 1 okazały się niewystarczające lub ich uŜycie ze względu na okoliczności danego
zdarzenia nie jest moŜliwe , straŜnik ma prawo uŜycia broni palnej krótkiej wyłącznie:
1) w celu odparcia bezpośredniego lub bezprawnego zamachu na Ŝycie , zdrowie straŜnika
lub innej osoby;
2) przeciwko osobie , które nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego uŜycie zagraŜać moŜe
Ŝyciu , zdrowiu straŜnika lub innej osoby;
3) przeciwko osobie , która usiłuje bezprawnie , przemocą odebrać broń palną krótką
straŜnikowi;

4) w celu odparcia gwałtownego ,

bezpośredniego i

bezprawnego

zamachu

na

wykonywany konwój do dokumentów , przedmiotów wartościowych lub wartości
pienięŜnych .

§ 7.1. StraŜnik podczas wykonywania czynności słuŜbowych jest obowiązany nosić
umundurowanie, legitymację słuŜbową , znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy
Miasta ChełmŜy .
2.Wzór umundurowania , legitymacji , dystynkcji i znaków identyfikacyjnych
straŜników , a takŜe warunki i sposób ich noszenia określa rozporządzenie Rady
Ministrów.
3. StraŜnik przy wykonywaniu czynności , o których mowa w § 5 ust. 2 jest
obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem , a ponadto na Ŝądanie osoby, której
czynności te dotyczą , okazać legitymację słuŜbową w sposób umoŜliwiający odczytanie i
zanotowanie nazwiska straŜnika oraz organu , który wydał legitymację .

§ 8. Przy wykonywaniu czynności słuŜbowych straŜnik korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 9. Do obowiązków straŜnika naleŜy :
1) przestrzeganie prawa , rzetelne , bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń
przełoŜonych;
2) poszanowanie powagi , honoru , godności obywateli i własnej;
3) zachowanie tajemnicy państwowej i słuŜbowej;
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia , zdrowia lub mienia , a
takŜe w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
5) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach z obywatelami , przełoŜonymi ,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych ,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

§ 10. StraŜnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych , z tym Ŝe nie mają prawa
do strajku.

§ 11. W trakcie trwania stosunku pracy straŜnik nie moŜe być członkiem partii
politycznej.

§ 12. StraŜnik nie moŜe bez zezwolenia Komendanta podejmować innego zajęcia
zarobkowego .
Rozdział 4
Organizacja StraŜy

§ 13. 1. StraŜą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza
Miasta po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
2. PrzełoŜonym Komendanta jest Burmistrz lub osoba działająca z jego upowaŜnienia .

§ 14. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy StraŜy.
2. W skład StraŜy wchodzą stanowiska :
1) komendanta - 1 etat;
2) straŜnika – zastępcy komendanta - 1 etat;
3) straŜnika - 3 etaty.
3. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach określa Burmistrz
na wniosek Komendanta .

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością StraŜy sprawuje :
1) w zakresie wykonawczym - Burmistrz Miasta;
2) w zakresie fachowym - Komendant

Główny

Policji

poprzez właściwego

terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji .

§ 16. 1. Komendant StraŜy przedkłada Burmistrzowi Miasta półroczne sprawozdania z
funkcjonowania Komendy StraŜy Miejskiej w terminie do 15 – go dnia następnego
miesiąca po upływie półrocza.
2. Komendant ponosi odpowiedzialność za stan środków majątkowych będących na
wyposaŜeniu Komendy StraŜy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy :
1) ustawy o straŜach gminnych;
2) ustawy o pracownikach samorządowych;
3) ustawy o Policji;
4) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta;
5) Regulaminu Pracy Urzędu Miasta.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu następują w trybie przewidzianym
dla jego nadania.

Burmistrz Miasta
(-) mgr Jerzy Czerwiński

