Załącznik do Uchwały Nr LVI/536/06
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 10 sierpnia 2006r.

Do ochrony porządku publicznego, zaspokajania istotnych potrzeb mieszkańców Piekar Śląskich oraz
eliminowania zjawisk patologii społecznej, a także w celu zapewniania jednolitych form oddziaływania
na stan porządku publicznego, czystości i estetyki Miasta Piekary Śląskie utworzona jest Straż Miejska
Regulamin
organizacyjny Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Straż Miejska wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(miejskich) (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami).
§2
Straż Miejska w Piekarach Śląskich zwana dalej „Strażą”, jest samorządową umundurowaną formacją
powołaną do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie administracyjnym Gminy Piekary
Śląskie.
§3
Straż umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta jako wydział.
§4
Siedziba Straży mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ulicy
Kalwaryjskiej 62.
§5
Straż używa pieczęci:
1 Okrągłej z orłem o treści: „Straż Miejska w Piekarach Śląskich”.
2 Prostokątnej o treści: „Straż Miejska ul. Kalwaryjska 62 41-940 Piekary Śląskie tel. 3939-325, 39-39-342”.
§6
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy w Straży podlega zapoznaniu z regulaminem.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu podpisane przez pracownika zostaje dołączone
do akt osobowych.
Rozdział II
Struktura organizacyjna Straży
§7
Podstawową jednostką organizacyjną Straży jest komenda.

§8
Strażą kieruje komendant zatrudniony na podstawie mianowania przez Prezydenta Miasta po
zasięgnięciu opinii Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
§9
Przełożonym komendanta jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
§ 10
Strukturę organizacyjną Straży stanowią:
1 Kierownictwo Straży:
2 Komendant Straży Miejskiej,
3 Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.
4 Strażnicy.
§ 11
Do podstawowych zadań kierownictwa Straży należy:
1 Organizacja i kierowanie pracą Straży.
2 Wypełnianie zadań i obowiązków kierownika komórki organizacyjnej określonych
w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
3 Nadzór i kontrola nad realizacją zadań Straży, dyscypliną pracy i prawidłowym
wypełnianiem obowiązków służbowych strażników.
4 Koordynowanie współpracy z Policją i innymi podmiotami wykonującymi zadania w
zakresie ochrony spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
5 Bieżący nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających w przypadku skarg i
wniosków mieszkańców.
6 Wnioskowanie do Prezydenta Miasta w sprawach nagród i kar dla funkcjonariuszy
Straży.
7 Przedstawianie sprawozdań z działalności Straży uprawnionym podmiotom.
Rozdział III
System pełnienia służby
§ 12
Przyjmuje się następujący system pełnienia służby:
1 Zmiana I – służba w godzinach od 700 do 1500.
2 Zmiana II – służba w godzinach od1400 do 2200.

3 Zmiana III – służba w godzinach od 2200 do 600.
§ 13
Strażnicy pełniący służbę w Ośrodku Dyspozycyjnym Prezydenta Miasta w Powiatowym Centrum
Ratowniczym dyżurują w systemie trzyzmianowym według rozkładu:
1 Zmiana I – służba w godzinach od 600 do 1400.
2 Zmiana II – służba w godzinach od1400 do 2200.

3 Zmiana III – służba w godzinach od 2200 do 600.
§ 14
W przypadkach uzasadniających dobro służby możliwa jest czasowa zmiana systemu pełnienia
służby. O zmianie tej decyduje Prezydent Miasta na wniosek komendanta.

§ 15
Strażnicy pełnią wspólne służby z funkcjonariuszami Policji na podstawie harmonogramu ustalonego z
Komendantem Miejskim Policji.

§ 16
Kierownictwo Straży ustala miesięczne harmonogramy pracy i podaje je do wiadomości strażników z 7
– dniowym wyprzedzeniem.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie:
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami.
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z późniejszymi zmianami.
3 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, z późniejszymi zmianami.
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich), z późniejszymi zmianami.
5 Regulamin Pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
§ 18
Dokonywanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich następuje
w trybie Uchwały Rady Miasta na wniosek Prezydenta Miasta.
§ 19
Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzegania postanowień Regulaminu.

