
ZARZADZENIE NR 33/2012
WOJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 25 czerwca 2012 r.

\ sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Strazy Gminnej Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1591; z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, popz 1281, z 2012 r. poz. 567), oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strazach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz 1228, z 2011 r. Nr
5 poz. 13), zarzadzam co nast^puje:

§ 1. Zmienia si? regulamin organizacyjny Strazy Gminnej Gminy Nowe Ostrowy stanowi^cy zalacznik nr 2 do
zarz^dzenia nr 36/2010 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 lipca 2010 r., ktory otrzymuje brzmienie okreslone
w zal^czniku nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania.

*'*^ k I f* t ^^**"^_£TH*f>
/ A-V'"" *\<f x

. ; , ; : .> ;v. \ - i \VV6i

; - • • ! /
/-v/v-//

Id: DMILV-NQFOA-RZCGW-EHZMD-GHQSB. Przyjety Strona 1



Zalacznik do Zarz^dzenia Nr 33/2012

Wqjta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Regulamin Strazy Gminnej Nowe Ostrowy

Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. Straz Gminna jest samorzqdow^, umundurowanq formacja^ maj^c^ na celu wykonywanie czynnosci
administracyjno - porzadkowych w zakresie ochrony porzadku i bezpieczenstwa publicznego, okreslonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strazach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) utworzon^
uchwala^ Nr XL/230/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Strazy
Gminnej w Gminie Nowe Ostrowy (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lodzkiego Nr 158 poz.1310).

§ 2. 1. Straz dziala w strukturze Urzedu Gminy Nowe Ostrowy.

2. Terenem dzialania Strazy Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Nowe Ostrowy.

3. Siedziba Strazy miesci sie w miejscowosci Ostrowy - Cukrownia 17 C 99 - 350 Ostrowy.

§ 3. Ilekroc jest mowa o:

1) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin? Nowe Ostrowy,

2) Strazy Gminnej - nalezy przez to rozumiec Straz Gminna^ Nowe Ostrowy

3) Wqjcie - nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Nowe Ostrowy,

4) Komendancie - nalezy przez to rozumiec Komendanta Strazy Gminnej Nowe Ostrowy.

5) Urzedzie Gminy - nalezy przez to rozumiec Urzad Gminy Nowe Ostrowy.

6) Straznikach - nalezy przez to rozumiec straznikow Strazy Gminnej Nowe Ostrowy

Rozdzial 2.
Zadania Strazy Gminnej

§ 4. Straz Gminna wykonuje zadania w zakresie ochrony porzadku publicznego wynikajace z ustaw
i rozporz^dzen oraz aktow prawa miejscowego.

§ 5. Do zadan Strazy nalezy w szczegolnosci:

f 1) ochrona spokoju i porzadku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porzadkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreslonym w przepisach o ruchu
drogowym,

3) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie okreslonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),

4) wspoldzialanie z wlasciwymi podmiotami w zakresie ratowania zycia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutkow kl^sk zywiolowych oraz innych miejscowych zagrozen,

5) zabezpieczenie miejsca przestepstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrozonych
takim zdarzeniem przed dost^pem osob postronnych lub zniszczeniem sladow i dowodow, do momentu
przybycia wlasciwych sluzb, a takze ustalenie w miare mozliwosci swiadkow zdarzenia,

6) ochrona obiektow komunalnych i urzadzen uzytecznosci publicznej,

7) wspoldzialanie z organizatorami i innymi sluzbami w ochronie porzadku podczas zgromadzen i imprez
publicznych,
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8) doprowadzanie (dowozenie) osob nietrzezwych do izby wytrzezwien lub miejsca ich zamieszkania, jezeli
osoby te zachowaniem swoim daja^ powod do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujq si?
w okolicznosciach zagrazaj^cych ich zyciu lub zdrowiu albo zagrazaj^ zyciu i zdrowiu innych osob,

9) informowanie spolecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagrozen, a takze inicjowanie i uczestnictwo
w dzialaniach maj^cych na celu zapobieganie popelnianiu przest?pstw i wykroczen oraz zjawiskom
kryminogennym i wspoldzialanie w tym zakresie z organami pahstwowymi, samorzadowymi i organizacjami
spolecznymi,

10) kontrolowanie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy,

11) konwojowanie dokumentow, przedmiotow wartosciowych lub wartosci pieni?znych dla potrzeb gminy.

12) wykonywanie innych czynnosci wynikaj^cych z ogolnie obowi^zujacych przepisow prawa oraz aktow prawa
miejscowego.

Rozdziat 3.
Organizacja i struktura Strazy Gminnej

§ 6. Straz Gminna dziala w strukturach organizacyjnych Urzedu Gminy Nowe Ostrowy.

§ 7. 1. Strazy kieruje Komendant powolywany i odwolywany przez Wqjta, po zaciajmi?ciu opinii Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Lodzi.

| 2. Komendant reprezentuje Straz Gminna^ na zewnatrz.

§ 8. Nadzor nad dzialalnosci^ Strazy sprawuje Wqjt, aw zakresie fachowym - wojewoda przy pomocy
Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lodzi.

§ 9. 1. Komendant wykonuje zadania przy pomocy Komendy Strazy Gminnej.

2. Komendant Strazy Gminnej jest zobowiazany do skladania Wojtowi Gminy Nowe Ostrowy rocznego
sprawozdania z dzialalnosci Strazy wraz z planem pracy na rok nast^pny w terminie do 30 stycznia kazdego roku.

3. O waznych wydarzeniach majacych wplyw na stan bezpieczenstwa Gminy Komendant informuje Wqjta
niezwlocznie.

§ 10. Straz uzywa pieczeci prostokataej o tresci: ,,Straz Gminna Nowe Ostrowy, Ostrowy - Cukrownia 17 C 99
-3 50 Ostrowy".

§ 11. 1. W Strazy Gminnej tworzy si? nast^puj^ce stanowiska, ktore tworza^ Komend? Strazy Gminnej:

1) Komendant

2) Straznicy zajmuj^cy stanowiska straznicze

2. Komendant poza kierowaniem Strazy Gminn^ wykonuje obowi^zki straznika.

} § 12. Do zadan Komendanta nalezy w szczegolnosci:

1) nadzorowanie realizacji zadan, organizacji pracy, przestrzegania wewnetrznego porz^dku i dyscypliny pracy
Strazy,

2) wnioskowanie o nawiazanie, zmian? i rozwiazanie stosunku pracy z podleglymi straznikami,

3) wnioskowanie o przeszeregowania, nagrody lub odznaczenia dla wyrozniaj^cych si? straznikow oraz
wnioskowanie o stosowanie kar dyscyplinarnych przewidzianych prawem,

4) przyjmowanie skarg i wnioskow w zakresie podejmowanych przez Straz interwencji oraz ich merytoryczne
zalatwianie,

5) opracowywanie corocznych sprawozdan z dzialalnosci Strazy oraz rocznych planow pracy Strazy,

6) analizowanie efektywnosci nakladanych grzywien w drodze mandatu karnego,

7) analizowanie meldunkow i raportow o rodzajach i miejscach wyst^powania naruszen przepisow prawa,

8) podejmowanie dzialari zabezpieczaj^cych i ochronnych w miejscach szczegolnie zagrozonych podczas imprez
masowych lub innych zagrozen publicznych,

9) nadzor merytoryczny nad dokumentacj^ prowadzon^ przez Straz Gminna^
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10) pobieranie dysponowanie i rozlicznie bloczkow mandatowych,

11) przekazywanie do wiadomosci i stosowania straznikom obowiazujacych aktow prawnych oraz kontrola ich
realizacji,

12) zapewnienie przestrzegania tajemnicy panstwowej i shizbowej,

13) wspohpraca pracownikami Urz^du, Policj^ i innymi formacjami ochrony w sprawach zwiazanych z realizacja^
zadan Strazy,

14) przedkladanie Wqjtowi, w terminie wtasciwym ze wzgledu na procedure uchwalania budzetu, wnioskow
w sprawie wyposazenia Strazy.

Rozdziat 4.
Funkcjonowanie Strazy Gminnej

§ 13. 1. Straznicy wykonuj^ swoje zadania w systemic dwuzmianowym, zgodnie z harmonogramem
miesi^cznym pracy, sporzadzanym przez Komendanta.

2. Wszelkie zmiany w harmonogramie moga^ bye dokonywane wylacznie za zgoda^ Komendanta.

3. Godziny pracy Strazy Gminnej:

-1 zmiana od godziny 6:00 do godziny 14:00

I - II zmiana od godziny 14:00 do godziny 22:00

4. W sytuacjach zaistniafych klesk zywiolowych lub innych nadzwyczajnych zdarzen, Wqjt lub Komendant
moze wezwac straznika do natychmiastowego podjecia pracy.

§ 14. Komendant po uzyskaniu zgody Wqjta, moze oddelegowac straznika do wykonywania zadan wspolnie
z innymi podmiotami dzialajacymi na rzecz ochrony porz^dku i bezpieczenstwa osob.

§ 15. Zadania Strazy moga^ bye realizowane w formie:

1) interwencyjnego patrolu zmechanizowanego,

2) patrolu pieszego,

3) patrolu mieszanego z policj^ (wg oddzielnego planu),

4) dyzuru w siedzibie Strazy Gminnej.

§ 16. Dla wlasciwego dzialania Strazy wprowadza si? obowiazek prowadzenia dokumentacji:

a) dziennik korespondencyjny,

b) ksi^zki sluzby,

c) ksiazki interwencji,

d) rejestru spraw o wykroczenia,

e) rejestru kart PRD 5/1,

f) rejestru ewidencji wyposazenia straznikow,

g) rejestru spraw przekazanych Policji.

§ 17. 1. Straznicy pobieraj^ bloczki mandatow karnych od Komendanta Strazy Gminnej.

2. Straznicy zobowiazani s^ do biezqcego rozliczania sie z gotowki pochodzacej z realizacji mandatow
karnych, nie pozniej niz pienvszego dnia nast^pnego miesiaca nast^puj^cego po miesi^cu w ktorym mandaty
zostaly wystawione.

Rozdziat 5.
Uprawnienia i obowiqzki straznikow

§ 18. Do obowiazkow straznika nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie obowiazuj^cego w Urzedzie regulaminu pracy,

2) przestrzeganie przepisow oraz zasad bhp i ppoz,
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3) przestrzeganie przepisow dotycz^cych informacji niejawnych,

4) nalezyta znajomosc obowi^zuj^cych przepisow , aktow wewnetrznych, instrukcji dotycz^cych powierzonych
zadan,

5) terminowe zalatwianie powierzonych spraw.

§ 19. Straznik wykonuj^c czynnosci sluzbowe, ma prawo do:

1) udzielania pouczen,

2) legitymowania osob, gdy ustalenie ich tozsamosci jest niezbedne do wykonania zadan w zwia^zku
z identyfikacj^ osob podejrzanych o popemienie przest^pstwa lub wykroczenia lub w celu ustalenia swiadkow
zdarzenia,

3) uj^cia osob stwarzajqcych wsposob oczywisty bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia, atakze dla
mienia i niezwlocznego doprowadzenia do Komisariatu Policji,

4) nakladania grzywien w postepowaniu mandatowym za wykroczenia okreslone w trybie przewidzianym
przepisami o postepowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynnosci wyjasniaj^cych, kierowania wnioskow o ukaranie do S^du, oskarzania przed S^dem
i wnoszenia srodkow odwolawczych - w trybie i w zakresie przewidzianym przepisami o postepowaniu
w sprawach o wykroczenia,

' 6) kontrolowania i usuwania pojazdow oraz blokowania kol pojazdow w przypadkach okreslonych w przepisach
o ruchu drogowym,

7) wydawania polecen,

8) z^dania niezb^dnej pomocy od instytucji panstwowych i samorz^dowych,

9) zwracania si^ w naglych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadz^cych dzialalnosc
w zakresie uzytecznosci publicznej oraz organizacji spolecznych, jak rowniez do kazdej osoby o udzielenie
doraznej pomocy na zasadach okreslonych w ustawie o Policji.

10) obserwowania i rejestrowania przy uzyciu srodkow technicznych obrazu zdarzen wmiejscach publicznych,
gdy czynnosci 53 niezbedne do utrwalenia dowodow popelnienia przest^pstwa lub wykroczenia,

11) przeciwdzialania naruszeniom spokoju i porz^dku publicznego lub ochrony obiektow komunalnych oraz
urz^dzen uzytecznosci publicznej.

§ 20. Straznik moze stosowac srodki przymusu bezposredniego wobec osob uniemozliwiaj^cych wykonywanie
przez niego zadan okreslonych w ustawie.

§ 21. Przy wykonywaniu czynnosci sluzbowych straznik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.

§ 22. Z dniem zatrudnienia straznik sklada na r$ce Wqjta Gminy pisemne slubowanie o nastepuj^cej tresci:
"Slubuj§ uroczyscie shizyc Panstwu i wspolnocie lokalnej, chronic porz^dek publiczny i bezpieczenstwo ludzi,
przestrzegac porz^dku prawnego i dyscypliny shazbowej, dbac o etyk$ i dobre imi? sluzby". Slubowanie moze bye
rowniez zlozone z dodaniem slow "Tak mi dopomoz Bog".

Rozdziat 6.
Nagrody i kary

§ 23. Straznik, ktory wzorowo wykonuje obowiazki, przejawia inicjatyw? w dzialaniach, doskonali swoje
kwalifikacje zawodowe, moze otrzymac nastejmj^ce wyroznienia:

1) pochwal^,

2) nagrode pieni^zn^,

3) awans,

4) przedstawienie do odznaczenia.

§24. l.Za naruszenie postanowien niniejszego regulaminu lub postanowien dotycz^cych obowiqzkow
zawartych w przepisach odr^bnych, straznikom mog^ bye wymierzane kary porz^dkowe w formie:
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1) upomnienia,

2) nagany,

3) kary pienieznej.

Rozdziat 7.
Umundurowanie

§ 25. Straznik podczas wykonywania czynnosci sluzbowych jest obowi^zany nosic umundurowanie, znak
identyfikacyjny, emblemat gminy oraz posiadac przy sobie legitymacj? sluzbow^.

§ 26. 1. Straznikowi przysluguje komplet umundurowania zapewniajacy wykonywanie obowiazkow
sluzbowych o kazdej porze roku:

1) mundur sluzbowy,

2) mundur wyjsciowy,

2. Poszczegolne cze^ci umundurowania, cz^stotliwosc jego wymiany, zasady utrzymania czystosci munduru
okreslone zostana^ w odr^bnym regulaminie zaproponowanym przez Komendanta Strazy Gminnej.

§ 27. Poszczegolne rodzaje umundurowania funkcjonariusze strazy nosza^ wedlug zestawow ubioru,
z uwzgl^dnieniem pory roku. Rozroznia si?:

I 1) okres letni od 1 maja do 30 wrzesnia,

2) okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. Miesi^ce kwiecien i pazdziernik stanowi^ okresy przejsciowe.

§ 28. Straznik zobowiazany jest:

1) nosic umundurowanie w sposob nie naruszajacy godnosci munduru,

2) w przypadku utraty lub uszkodzenia umundurowania, uzbrojenia, legitymacji sluzbowej, dystynkcji, odznaki-
niezwlocznie zglosic Komendantowi, podaj^c okolicznosci utraty lub uszkodzenia,

3) w przypadku rozwiazania umowy o prac? - dokonac zwrotu umundurowania, przedmiotow dodatkowego
wyposazenia, dystynkcji, odznaki, legitymacji sluzbowej Komendantowi.

§ 29. Wzor umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych straznikow, a takze warunki
i sposob ich noszenia okreslaj^ odrebne przepisy.

Rozdzia) 8.
Postanowienia koncowe

§ 30. Status prawny straznikow okresla ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strazach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779 z 1997r. zpozn. zm.) i ustawa zdnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (Dz. U. Nr
223, poz. 1458 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

fcpoz. 94 ze zmianami).

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja^ zastosowanie przepisy ustawy o strazach
gminnych, akty prawa miejscowego okreslajace zadania w zakresie ochrony porz^dku publicznego oraz Regulamin
Organizacyjny Urzfdu Gminy.
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