Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej Zyrĺrdowa Nr XDVl37l2000
z dnia 23 maľca 2000 ľ.
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Rozdział I.
Przepisy ogĺílne.

s1.
Sfiaż Miejska w Żyrardowie jest jednostką orgalĺzacyjną gminy - Miasta Żyrardowa działającąna podstawie Ustawy z ďria 29 sierpnia 1997 roku o strtżach gminnych
(Dz.U. nr I23 poz,779) niniejszego regulaminll orazpľzepisów zawarĘchw innych
aktach prawnych.

s2.

Siedziba Sfiazy Miejskiej zlokalizowana jest w Żyrardowie pĺzy ul.

l

go Maja 50

.

s3
Strazą kieruj e Komendant powoýwany i odwoýw any pÍzez Zarząd Miasta Żyr ar dowa
po zasięgnięciu opinii właściwegoterytorialnie komendanta woj ewódzkiego Policji'

s4.
Komendant Strazy wykonuje swoje zadantaprzy pomocy Komendy Strazy.

ss
W przypadku nieobecności Komendantapracąsftazy kieruje ZastępcaKomendanta, a
w raziejego nieobecności, dyŻurny stÍďŻy Miejskiej.

s6.
PrzełoŻonym Komendanta Strzuf Miej skiej jest Prezydent Mias ta Żyĺardowa.

s7
Nadzór nad' działalnoścíąStrazy Miejskiej sprawuje Zaĺząd Miasta Żyrardowa,
a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez komendanta
wojewódzkiego Policji w Radomiu.

s8.

Terenem działanasĺĺ,:ďżyMiejskiej w Żyrardowie jestmiasto Żyĺardőw

Rozdział II.

Zadaniai struktuľa organizgcyjna StľaĺryMiejskĺej w Żyrardowie.

se
l. Zaďana

Sfiazy Miejskiej w Żyrardowie olľeślaUstawa z dlia 29 sierpnia 1997
roku o strużachgminnych ( Dz.U' Nr 123, poz.779).

2. Do zadańSfiazy Miejskiej w Żyľaĺdowienależy w szczegőlności
1)

ochĺona spokoju i poľządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i konfiola ruchu drogowego
przepisach o ruchu drogowyn,

-

w zalaesie olaeślonymw

3) wspołdziałaniez właściwymipodmiotami w zalaesie ratowania

Ęciai zdľowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awaľii techniczĺlych i skutków klęsk
zywiďowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastroĄ' lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeriemprzeddostępem osób postľonnych lub
miszczetiem śladów i dowodów, do momenfu przybycia właścilvychsłľŹb,a
takjrc ustalenie, w miaľę możliwości,świadków zdaĺzenia,
5

) ochľona ob i ektów komunalnych i w ządzeń uŻýe cnlo

ści

publi c zrej,

6) współdziałanie z orgalizatoľami i innymi sfużbami w ochľonie porządku
podczas zgr omadzeń i impľe z publicnly cły
7) doprowadzelĺe osób nietrzeźułychdo Izby WytzeŻwień lub miejsca ich
zamiesz,kania, jeŻe|i osoby te zachowaniem swoim dająpowód do zgoľszeniaw
miejscu publicznym, zĺrajdują się w okoliczrościach zagrużających ich zyciu lub
zdrowiu, albo zagľaľŻająĘciui zdľowiu innych osób,

8) informowanie społecznościlokalnej o stanie irodzajachzagrożefi, atakŻe
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wylaoczefi oraz zjawtskom kryminogennym i
współdziałanie w tym zalaesie z organami panstwowymi, samorządow},mli
or ganizacjami spďec mymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartoścr
pienięznych dla pofrzeb glnrny.

s

10.

W celu wykonania zadańsfiaż Miejska wspołdziďa z: Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemioĺ og;cną Fundacją ochĺony Śroďowiska Naturalnego Miasta Żyĺardow a
i okolic, Iüŕydziałami Uľzędu Miasta, KomendąPowiatową Policji, Zespďem opieki
Zdľowotnej, Komendą Powiatowej Süazy Pożarnej, Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii Staĺostwem PowiatoWYh, Zakłaďem Energetyc T)W, Zakladem
Gazownic am i innymi instytucj ami.

s

11.

Süukhľę oĺganizacyjną Sfiaży Miejskiej okľeślaschemat organizacyjny stanowiący
załącanlk do Regulaminu'

s

12.

W stlukturze organzacyĺnej strazy Miejskiej wyĺőżmia síę następujące stanowiska:
1. Komendant

2. Zastępca Komendanta
3. sfraäik
4. Inni pracownicy.

s13
Komendant Sfiaży jest pľzełożonymwszystkich pracowników Strazy Miejskiej w

Żyrudowie.

s

14.

Do zalaes u zaďań Komendant a Struiry Miej skiej naleĘ w szczególności

:

prawidłowe organizowanie pľacy sĺĺ:aży,dokonywanie odpowiedniego podziału
pracy i olaeślaniezakresów czynnościdla pracowników,
2) nadzőr nad prawidłowym, sprawnym i terminowym wykonywaniem zaďafi oraz
załatw ianiem spraw pÍ zez prac owników,
3) nadzor nadprzestzeganiem pÍzezpracowników dyscypliny pľacy i porządku
pÍacy, przepisów o zachowaniu tajemnicy paĺistwowej i sfużbowej,
4) informowanie Pľezydenta Miasta iZarządumiasta o stanie wykonywaniazadaÍl
otaz o potrzebach zuĺiązanych z funkcjonowaniem Strazy,
5) załatwianie spraw osobowych pracowników,
1)

6)nadzőr nad należytym w1posażeniem pracowników w niezbędne soĘ
munduÍowe i odpowiedni spľzęt do wykonywania zaďań służbowych,
7) wspołdziałanie z innymi organizacjami i insĘrtucjami w zalaesie wykonywania
ustawowy ch zadafi Strazy,
8) wydawanie poleceń wyposa:żenia stľaźników w broń palna laótką w celu i na czas
reahizacji zadaÍĺolaeślonychw aľt. 11 pkt 5 i 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
ľoku o sfiażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779).

s
Do podstawowych obowią.zków

15.

Z'cy KomendantaStĺuĘ naleĘ:

kierowanie oÍaznadzőr bezpośľedĺrinad działďnościądyżurnego'
poszczegőlnych patľoli oraz pozostałych pracowników.
2) prowadzenie dokumentacji ewidencjonującej wyniki poszczególnych patroli'
3) analizowanie: skaľg od mieszkańców, wydaľzeń, spostrzeżeń dokonanychprzez
paüole oraz informacjizinnych źrődeł,celem opracowaniapÍopozycji podjęcia
konlaeürych działań.
4) olae ślanie ďorúny ch zadah dyżurnemu oľaz paüolom.
5 )organizowanie olaesowych szkoleń pľacowników w zakresie ľeďizowania zadaÍl
6) prowadzenie odpraw dla służbpatrolowychorazrozliczalie z wykonanych
zadafi.
7) nađzőĺbezpośredni oraz obsługa ( w przypadku braku osoby upowaźnionej)
wydawania broni obiektowej do zadaÍĺpĺzewiďzianychw ustawie o strażach
gminnych
8) nadzór bezpośredni nad wykorzystaniem pojazdu słuŹbowego'
9) zastępowanie Komendanta w czasie jego nieobecności.
1)

.

s

16.

Do zadań i czynności dyżurnego nateĘ:

l)

kierowanie pracą pafioli na terenie miasta - dysponent sił i środków

süaży,
2) kierowanie Sfiażąpodczas nieobecnościKomendantai jego zastępcy,
3) zbieranie danych o przebiegu służbyi wydaľzeniach, wpisywanie stosownych
informacji w książce wyduzefi,
a) obsługiwanie bazy danych Strazy_ ustalanie właścicielipojazdów, gruntów oraz
posesji,
5) zwľacanie uwagi na prawidłoÝvy i estetyczny wygląd umundurowania
sfiażników oraz jednolitości ubioru w składzie patrolu.
6) współp raca z Policj ą Pogotowiem Ratunkowyrr' Strażą P oŻarnąoraz innymi
jednostkami,
7) kontaktowanie się z Komendantem sĺ1ďŻy Miejskiej lub jego zastępcą w
przypadkach zaisürieníawuiniejszych zđarzeniach lub w razie wąĘliwościw
podjęciu decyĄi,

8) przyjmowanie i zdawanie pomieszczeń sfu:Źbowych od ochrony obiektu,

sprawdzanie plomb, zabezpíeczei oĺaz đokonywanie wpisu w ksiąźkę
pr zekazanlla p omie sz czeÍl,
9) prowadzenie ďw dokumentacji:
a) książki służby( ksią.zka przekazanla sfużby oraz ksiąźka wydaľzeń),
b) grafilo służbowegoi listy obecności,
c) ewidencji wyników miesięcanych,
d) ksiązlđzdana í przyjęcia pomieszczeń,
e) ksiąźki zgloszeń orazillrlych istotnych wydaľzeń,
f) ksią7ki wydania izdaniabroni sfużbowej ( dyzurny upowaźniony),

pľzyjmowanie interesantów i skaĺg od nich, iďormowanie instytucji
odpowiedzialnyďr za usunięcia awarii o zaisfiriĄch zdaĺzeniach,
ustalanie właścicielipojazdów oraz posesji, wydawanie broni sfuzbowej
_
do wykonywanlazadafiprzewidzianych w ustawie o sfia:żach gmlĺurych
( dyzurny upoważniony ),
11) w prąpadku klęski żywiďowej, dysponowanie sfiaźmikami ďo zabezpieczeĺia
mienia i Ęcialudzi mających zvĺięek z zarsfrl1lakym wydaĺzeniem oÍaz
po dejmowani e działań w c e lu zap obieżeni a r oz7r ze shzenianiu się zj awi ska
popÍzezpowiadarrianie wszystkich organów mających uczesfuiczyó w
zvłalczaĺnu klęski,
12) dyżnny wykonuje zadaniazgodnie zwficmymi Komendanta lub jego
zastępcy orazte, które ptzekazme zostĄ przezzĺnianę poprzednią
13) w przypadku sĺvieľdzeniaprzez sfiażniką Że ďane zdarzellie ma znamiona
cTw|lprzestępczego,dyżurnyzespofu polecazabezpieczeĺiamiejscai
świadków zďaĺ zelia, do czasu pr zyby cia P o licj i,
14 ) w przypadku nieobecności dyźurnego zadallla określonepowyżej wykonuje
ľłrya]aczony pÍzezKomendanta lub jego Zastępcę stľazĺlik.
10)

s17
l. Ustawowe

zadania Srazy Miejskiej realizowane są w terenie'popÍzez pafrole.
2. Patro| Stazy Miejskiej składa się z dwóch lub fizech strazników.
3. Kazdorazowo dowódcę patrolu oraz jegobieżące zadaniawmlacza Zastępca
KomendantL aw przypadku nieobecności dyzurny sÍďŻy.

s

l'

18.

Uprawnienia i obowią,zki sfiaźników okreśta ustawa z dnia 29 sie1pnia 1997 ľoku
( Dz. U' Nr 123 poz.779 ) o stra:żach gminnych.
2. w spľawach ďoýczących strażników, a nie uľegulowanych w ustawie maja
zastosowanie pľzepisy Ustawy z dntaZ2 marca 1990 r. o pracownikach
samoľządolvych (Dz.|J. Nr 21, poz. I24 zpőźniejsrymi zrrrianami ).

sle
obowiązki i pľawa innych pracowników zatrudnionych w Strazy Miejskiej ľeguĘe
ustawa o pracownikach samoľządolvych.

Rozdział III
Umundurowanie, uzbroj eníe

s

20.

1' Umunduĺowanie sfrazników straŻy Miejskiej w Żytardowie olaeślaRozporządzene
Rady Ministrów z dnla 28 lipca 1998 roku ( Dz.U. Nr 112 z 1998 Í' poz 713). w
sprawie umundurowanią legitymacji, dysýnkcji, znaków identyÍikacyjnych
sfraäików gminnych ( miejskich).
2.Ilość:i okres uĄrwania poszczegőlnych częściumunduÍowania, wysokośó
ekwiwďentu zapranie oraz zasadyjego rozliczatllą zasady zdawaln4 pĺzeďŁwŻaĺtla
okresu używania olľeślaKomendant sfiazy Miejskiej w drodze zarządzenia.

s 21.
1. Ustala się następujące wyposażenię stľazników strazy Miejskiej w śľodkiprzymusu

bezpośľedniego:
1) kajdanki,
2) pałk'l obronne wielofunkcyjne,
3) par alizatory elektry czrte,
a) pistolety gazowe,
5) ręczĺre miotacze gazlJ'

2' Zasady uĘcía środków pr4lmusu bezpośredniego określaustawa z ďnia 29 sierpnia
1997 ĺ o stľażach gminnych orazpÍzepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o
Policji.

s22
l. straäik dopuszczony

do wykonywania zadafi z bronią palną kľótką , może być
w1posażony na czas wykonywania czynności służbowychpolegających na ochľonie
obi ektów komunalny ch i vr ządzeń uĄĄe cnlo ści pub li c znej oraz konwoj owaniu

dokumentów, pľzedmiotów wartościowychlub wartości pieniężnych dla potrzeb
gĺniny' w bľoń palną laótką na polecenie Komendanta staży.

2. Zasady uĘcíabroni palnej lĺrótkiej pÍzęz strazników olľeślonezostaý w
Ustawie z dnja 29 sierpnia 1997 ľoku o stażach gminnych orazw Rozpoľządzeniu
Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 roku w spľawie szczegołowych warunków,
jakie muszą byó spehrione przy uĘciu broni pďnej krótkiej pÍzez sfiazników
gminnych ( Dz. U. Nr 90 poz. 571).

Rozdział IV
PosÚanowienia końcowe

s

23.

Zmiany Regulaminie mogąbyć dokonywane w trybie wymaganym
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dta jego nadania.
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