
Regulamin Organizacyjny Stra2y Miejskiej w Ko5cierrynie

POSTANOWIENIA OG6LNE

$l
l. StraZ Miejska w Koscieflynie, zwana dalej ,,StrazE' jest samorz4dow4,

umundurowan4 formacj4, utworzon4 w celu wykonywania zadah w zakresie
ochrony porz4dku publicznego dzialaj4cq na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o shazach gminnych (1. j.Dz.U.22013 t, poz. 1383 z p6in, ;arL.)

zwanej da1ej,,Ustaw4";
2. StraZ spelnia sluzebn4 rolg wobea spolecznodci lokalnej, wykonuje swoje

zadania z poszaaowaniem godnodci i praw czlowieka.
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1. Terenem dzialalnoSci Strazy jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej
KoScierzyna.

2. Siedziba StraZy mie6ci sig w KoScierzynie przy ulicy Mlyriskiej 15.

3. ShaZ posluguje sig piecz4tk4 prostok4tn4 o tresci:

,,STRAZ MIEJSKA
W KOSCIERZYNIE

ul. Mlyfska l5
83-400 KoScierzl'na
tel.58 686 3141"

4. Slr&, oz\acza akla symbolem SM.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
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1. SEaZ umiejscowiona jest w struktuze Urzgdu Miasta Kodcierzyna
i funkcjonuje na prawach wydzialu,

2. W sklad Stra2y wchodz4:
1) Komendart Shazy;
2) ZastEpca Komendanra Strazy;
3) Straznicy;
4) Pracownicy obstugi:

a) biwa Strery Platnego Parkowania;
b) Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta KoScierzyna.

ZalEcznik Nr I do Zanqdzenra
Miasta Ko(cierzvna Nr (D!0.,{

z ania . . Jb.. .qx,iln,a. .



2.

1.
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StraZ4 kieruje Komendant, zatrudniany na podstawie umowy o prucg pvez
Burmistrza Miasta KoScierzyna zwanego dalej ,,Burmistzem,,, po zaci4gniqciu
opinii Pomorskiego Komendanta Wojew6dzkiego policji w Gdarisku.
PrzeloZonym Komendanta jest Bumislrz,
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Nadz6r nad dzialalno(ci4 Strazy sprawuje Burmistuz.
Nadz6r nad dzialalnoSci4 Strazy w zakesie:
1) wykonywania uprawnieri, o kt6rych mowa w art. 12 Ustawy,
2) uZycia broni palnej oraz 6rodk6w przlrnusu bezpo6redniego,
3) ewidencji, o kt6rej mowa w art. 9a ust 1 Ustawy

- sprawuje Wojewoda Pomorski przy pomocy pomorskiego Komendanta
Wojew6dzkiego Policji w Gdarisku dzialaj4cego w jego imieniu.
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Do zakesu dzialania Komendanta nalezy w szczeg6lnodci:
l. zapewnienie prawidlowego firnkcjonowania Strazy i kierowaniejej dzialalnodci4,
2. reprezentowanie oraz d,zialanie w imieniu Strazy wobec wladz, instytucji,

organizacji oraz os6b trzecich,

1

2

2.

1.
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1. Konendant dla wlaSciwego funkcjonowania Stra2y opracowuje i wprowadza
do uZytku regulaminy wewngtrzne i instrukcje.

2. Rozstrzygnigcia wewnQtrzne Komendant podejmuje w formie decyzji,
zarzqdzeh i polecei.
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Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne straznik6w regulujq przepisy
dotycz4ce zasad wynagradzada i wymagan kwalifikacyjnych pracownik6w
sarnorz4dowych zatrudnionych w jednostkach samorz4du terytodalnego
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Komendant, w trybie okeSlonyn przez Burmistza, sklada sprawozdanie
z reabzacji zadari wykonywanych ptzez Stta| oraz przekazuje Bumistrzowi
infonnacje o stanie porz4dku publicznego na lerenie Miasta Kosciezyna.
I(omendant przedstawia Burmistrzowi i Pzewodnicz4cemu Komisji porz4dku
Publicznego i Spraw Spolecznych Rady Miasta Ko6cierzyna roczle
sprawozdanie z dzialalnosci Strazy, jak r6wniez przedstawia tej komisji biez4ce
trformacje z dzialait Strazy, w trybie okeSlonym przez komisjq.



ZADANIA STRAZY
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Stra2 wykonuje zadania w zakresie ochrony porz4dku publicznego wynikaj4ce z ustaw
i akt6w prawa miejscowego oraz inne czynno6ci i zadania okredlone przez Burmistza
w sprawach, kt6re nie zostaly zaslxzezorLe prawem do wyl4cznej kompetencji innych
organ6w adminishacji rz4dowej i samorz4dowej.

$11

Do zadari Strazy, poza okeSlonymi Ustaw4, nalezy w szczeg6lno6ci:
1) uczestnictwo w dzialaniach zabezpieczajqcych wszelkiego rodzaju

uroczystosci pailstwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz
imprezy kulturalne, sportowe, rekeacyjne, handlowe i inne,

2) informowanie wlaSciwych sfuZb o stwierdzonych nieprawidlowoSciach
stanu nawierzchni jezdni i ci4g6w pieszych, stanu oznakowania
i o6wietlenia ulic oraz prawidlowoSci zabezpieczenia i oznakowania praa
prowadzonych w pasie drogowym,

3) informowanie o zauwarzonych awariach w sieci cieptowniczej,
telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej -
instytucji powolarych do natychmiastowego ich usuwania b4d2
wyznaczonych w tym celu innych podmiot6w oraz administator6w tych
obiekt6w i urz4dzeri,

4) zabezpieczerie, w miarg moZliwo6ci, uriejsc zdarzef wymienionych
w pkt. 3 do czasu przybycia wla6ciwych sfuZb i udzielania tym sfuzbour
pomocy,

5) kontrolowanie i egzekwowanie prawidlowo6ci numeracji porz4dkowej
posesji, czytelnosci i estetyki tablic z nzwan:.i ulic, estetyki mieisc
plakatowania i ogloszef,

6) egzekwowanie od zaru4dc6w, administrator6w i gospodarzy podleglych
im teren6w i obiekt6w obowi4zku utrzymania nalezytego porz4dku
i czysto6ci,

7) egzekwowanie prawidlowoSci parkowania pojazd6w w mie6cie,
8) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazd6w i wrak6w

samochodowych,
9) powiadamianie pogotowia ratunkowego o osobach potzebujqcych

natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy
przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych
umiejQtnoSci i wyposazonia,

l0) zawiadamianie wlaSciwych sfuzb
i zdrowia b4dZ mienia,

I l) egzekwowanie nalezytego stanu

o innych zagrozeniach dla zycia

sanitarno-higienicznego na terenie
targowisk i w handlu okQznym,

12) kontrolowanie i egzekwowanie przestzegania pzepis6w porz4dkowyclr
dotycu qcych przewoz6w taks6wkami.

l3) udzielanie niezbgdnej asysty pracownikom organ6w administracji
samorzqdowej, na ich wniosek, przy czynno5ciach wykonywanych
z mocy prawa, zwlaszcza w (rodowiskach patologicznych,

14) egzekwowanie przepis6w porz4dkowych okreslonych przez Radg
Miasta Kodcierzyna wydanych na podstawie upowaznienia ustawowego!



15) obsluga biura Strefy Platnego Parkowania,
l6) obsluga Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ko(cierzyna,
17) pob6r oplaty targowej,
18) zapewnienie bezpieczehstwa na obszarach wodnych,
19) w zak:resie zaru4dzania kryzysowego:

- plaaowanie i prognozowanie dzialah w wypadku wyst4pienia
zagroZeri miejscowych oraz ich analizowanie,

- organizacja Cenlrum Zarz4dzaniaKryzysowego,
- organizacja Zespolu Zarz4dzmiaKryzysowego,
- planowanie i organizowanie system6w ostrzegania ludnoSci,
- zapobieganie i reagowanie w q,tuacjach nadzwyczajnych i kryzysovvych,

20) ochrona przeciwpozarowa i przeciwpowodziowa,
21) w zakesie obrony cywilnej:

- opracowywanie i uzgadnianie plan6w dzialania w zakresie obrony
cywilnej,

- organizacja formacji obronnych,
- ocena stanu przygotowai obrony cywilnej,
- organizacja ewakuacji ludno6ci.
- zaopatrzenie ludnodci i zaktad6w pracy w spEgt obronny,
- baza slul1ca obronie cywilnej,
- popularyzacja obron cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie,

22) w zakresie spraw obronnych:
- planowanie w zakresie spraw obronnych oraz organizowanie systemu

kierowaria obronnoSci4,

- pzygotowanie publicznej i niepublicznej sfuZby zdrowia na pohzeby
obronne paistwa,

- pzygotowanie obiekt6w i dr6g o znaczeniu obronnym na potzeby
obronne pafistwa,

- organizacjajednostekzmilitaryzowanych,
- nakladanie obowi4zku Swiadczeri osobistych na rzecz obronno5ci

i ich wykonywanie,
- przezraczar.ie nieruohomodci i rzeczy ruohomych na cele iwiadczen

na rzecz obronnoSci oraz wykonywaaie tych Swiadczeh,
- odszkodowania za utatg lub uszkodzenie oraz szkody wynikle

zltllzyma a pruedmiot6w swiadczef rzeczouych,
23) sprawy wojskowe oraz z zakresr kwalihkacji wojskowej, w tym

reklamowanie os6b od obowi4zku pelnienia czynnej sfuZby wojskowej
w czasie ogloszenia mobilizacji i czasie wojny.

24) prowadzenie kancelarii niejawnej Urzgdu.
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Stred, realizujqc zadania ustawowe i regulaminowe oraz inne czynnoSci i zadania
okeSlone przez Burmistrza:

l) dziala samodzielnie bqdi. wsp6lnie z przedstawicielami innych organ6w

1.

w zakesie okre6lonym przez Burmishza i Komendanta,
wsp6lpracuj e z:
Policj4, na zasadach okeSlonych przez Ministra wladciwego do spraw
wewngtrznych i zawartych w Porozumieniu z Po1icj4,
sluZbami, instytucjami i organizacjami prowadz4cymi clzialalnoil na rzecz
poprawy bezpieczedstwa i porz4dku publicznego.
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Straz prowadzi ewidencj g:

l) etat6w;
2) rayposazenia, w tym 6rodk6w przyrnusu bezpoSredniego, broni palnej,

urz4dzeri samoczynnie ujawniaj4cych i rejestruj4cych naruszenia przepisdw
ruchu drogowego, Srodk6w technicznych sluz4cych do obserwowania
i rejestowaria obrazu zdazef w miejscach publicznych, pojazd6w;

3) wynik6w dzialai Strazy.
Komendant Stazy przekaz$e Pomorskiemu Komendantowi Wojew6dzkiemu
Policji w Gdansku do dnia 31 stycznia kazdego roku informacje o danych
zawartych w ewidencji, o kt6rej mowa w art. 9a ust. I Ustawy.

UPRAWNIENIA I OBOWIAZKI STRAZNIKA
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W zwi4zku z wykonywaniem czynnoSci sluZbowych shaznik korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla fu nkcjonariuszy publicznych.
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Komendant i straznicy podczas wykonywania czynno6ci sluzbowych obowi4zani
sq nosid umundurowanie, legitymacjQ sluZbow4, znak identyfikacyjny oraz emblemat
z herbem miasta Ko6cierzyna.
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Komendant, ZastQpca Komendanta, stlai:nioy oraz pracownicy obsfugi, z kt6ryni ustal
stosunek pracy, zobowigaai s4 do zwrotu wyposazenia, przedmiot6w umundurowania
oraz powierzonych im dokument6w sluZbowych,

2)
a)

b)

2.



POSTANOWIENIA KONCOWE
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Zmiany w regulaminie organizacyjnym mog4 byi dokonywane w trybie oke6lonym
dlajego nadania
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Konendant ponosi odpowiedzialnoS6 za przestzeganie postanowief regulaminu.


