ZARZADZENIE Nr 5 1 3 \ ~ 9

BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia

...23:25.:..-9*'

w sprawie nadania Regulaminu Straiy Miejskiej w Sanoku

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sarnorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poin. zrn.) oraz art.6 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o straiach gminnych (Dz. U. z dnia 1997 r. Nr 123, poz. 799 z p6in. zm.)

zanqdzam co nastqpuje:

91
Nadajq Regulamin Straiy Miejskiej w Sanoku stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do
zarqdzenia.

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
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BURR TSTRZ

Zalqcznik
Nr

Nr 1 do zarzqdzenia Burmistrza Miasta Sanoka

51.....z dnia .......
29-05%19~.
.....
.............

w sprawie nadania Regulaminu Straty Miejskiej w Sanoku

REGULAMIN STRAZY MIEJSKIEJ W SANOKU

ROZDZIAL I

I. Regulamin Straiy Miejskiej w Sanoku zwany dalej ,,RegulaminemV okreila jej
wewnqtrmq strukture organizacyjng zadania i tryb ich realizacji.
2. Terenem dzialania (funkcjonowania) Strazy Miejskiej jest obszar administracyjny miasta
Sanoka.
3. Strai Miejska uiywa nagldwkowej pieczqci o treici:
URZqD MIASTA w SANOKU
S T M MIEJSKA
ul. Rynek 7, tel. 13463233 1

IlekroC w regularninie jest mowa o:
Gminie - n a l e g przez to rozumieC Gminq Miasta Sanoka;
Burmistrzu - nalezy przez to rozumieC Burmistrza Miasta Sanoka;
Straiy - naleg przez to rozumied Strai Miejskq w Sanoku;
Komendancie - naleky przez to rozumieC Komendanta Straiy Miejskiej w Sanoku
Ustawie - naleiy przez to rozumieC ustawq z 29.08.1997 r. o strazach gminnych (Dz. U . Nr
123 poz. 779 z p6in. zm.).

Realizujqc swoje zadania strai dziala samodzielnie w granicach posiadanych uprawnien,
wspolnie z przedstawicielarni innych organdw powotanych do ochrony porzqdku
publicmego. Strai wspolpracuje w szczeg6lnoSci z Policjq, s k b a m i , instytucjami i
organizacjami prowadzqcymi dziatalnoid na rzecz poprawy bezpieczehstwa i porzqdku
publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad nvierzqtami i ochrony zabytkow.
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1. Nadzor nad dzialalnoiciq Straiy Miejskiej sprawuje Burmistrz Miasta Sanoka.
2. Nadzor na dzialalnoiciq straiy w zakresie:
- wykonywania uprawnien, o ktbrych mowa w art. 12 ustawy
- uzycia broni palnej bojowej oraz Srodkow przymusu bezpoiredniego
- ewidencji, o ktorej mowa w art. 9a ust.1 ustawy
sprawuje Wojewoda Podkarpacki przy pomocy Komendanta Wojew6dzkiego Policji w
Rzeszowie dzialajqcego w jego imieniu.

ROZDZIAL I1
ORGANIZACJA S T M Y MIEJSKIEJ

§5

Strai Miejska dziala w strukturze Urzqdu Miasta w Sanoku, jako komorka
organizacyjna na prawach wydzialu pod nazwq Strai Miejska.

1. W sklad Straky Miejskiej wchodzg
1) Komendant
2) Strainicy
2. Strazq Miejskq kieruje Komendant w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawne.
3. Komendant podlega bezpoirednio Burmistrzowi Miasta Sanoka.
4. Komendanta zatrudnia na podstawie umowy o pracq Burmistrz Miasta Sanoka po
zasiegniqciu opinii Komendanta Wojewodzkiego Policji w Rzeszowie.
5. Strainikami sq pracownicy Str&y Miejskiej wykonujqcy zadania w zakresie ochrony
porzqdku publicznego wynikajqce z ustawy i akt6w prawa miejscowego.
6. Schemat organizacyjny straiy zawiera zalqcznik do regulaminu.
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1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straiy.
2. Komendant jest przeloionym wszystkich zatrudnionych w Strazy Miej skiej strainikow.
3. Komendanta w razie jego nieobecnoici w pracy zastepuje upowainiony (wskazany) przez
niego strainik.
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4. Do obowiqzkow Komendanta Strazy Miejskiej naleiy w szczegblnodci:
1) w zakresie biezqcego kierowania straiq
a) zapewnienie prawidlowego funkcjonowania S t r w Miejskiej i kierowcanie jej
dzialalnoSciq
b) reprezentowanie oraz dzialanie cv imieniu Straiy Miejskiej wobec wladz miasta,
instytucji, organizacji oraz os6b trzecich;
c) skladanie Radzie Miasta rocznych sprawozdah z realizacji zadai5 wykonywanych

przez Strai Miejskq oraz przekazywanie Bunnistrzowi Miasta Sanoka lub jego
Zastqpcom informacji o sytuacji w mieicie;
d) organizowanie ze strainikarni odpraw sluibowych poiwiqconych ocenie i rozliczaniu
z realizacji zadari i polecen sluibowych;
e) wyznaczanie rejonow sluibowych dla patroli Strazy Miejskiej na terenie miasta
Sanoka;
f ) kontrolowanie prawidlowego i terminowego wykonywania zadan sluibowych przez
strainik6w;
g) kontrola wlaiciwego sposobu umundurowania i wyglqdu zewnetrznego strainik6w
udajqcych siq w rejony shzbowe;
h) przeprowadzanie kontroli wewnqtrznej dotyczqcej sposobu i taktyki pelnienia sluiby
patrolowej przez okreSlony patrol sluzbowy.
2) w zakresie prewencji:
a) organizowanie i koordynowanie zadari i obowi@ow wynikajqcych z przepisow
prawa oraz zadan nalozonych przez Burmistrza Miasta;
b) informowanie Burmistrza Miasta lub jego Zastcpc6w o stanie wykonania zadan;
c) wspolpraca z Komendq Powiatowq Policji, Komendq Powiatowq Panstwowej Strazy
Poiarnej, Stra*
Graniczna, SWbami Celnymi, Radq Miasta, kornorkami
organizacyjnymi Urzqdu Miasta, Radarni Dzielnic.
3) w zakresie administracyjno-biurowym oraz szkolen:
a) przydzielenie strainikom zakresow czynnoici okreilajqcych ich zadania, obowiqzki,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnoSci;
b) zapewnienie strainikom odpowiednich warunkow i Srodkow niezbqdnych do
wykonywania przydzielonych zadati sluibowych i obowiqzkow;
c) prowadzenie ewidencji wynik6w pracy przez strainikow;
d) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z rozliczeniem nalozonych grzywien
w postqpowaniu mandatowym;
e) prowadzenie gospodarki sortami mundurowymi i innymi elementami uposazenia;
f) dbanie o doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez
strainikow.

1. Do zadari strainikow nalezy:
a) wykonywanie codziennych patroli, obchoddw, objazdow przydzielonego rejonu
sluzbowego pod wzglqdern ladu i porzqdku zwracanie uwagi na zjawiska majqce
wplyw na stan bezpieczenstwa i porzqdku publicmego;
b) reagowanie na nieodpowiednie zachowanie siq osob, poprzez pouczenia,
upomnienia, polecenia, nakladania grzywny w postaci mandatow karnych oraz
sporqdzania wnioskbw do Sqdu Rejonowego w stosunku do os6b naruszajqcych
przepisy wynikajqce z obowiqujqcych ustaw i przepisdw prawa miejscowego;
c) niemloczne zawiadamianie organow ochrony Srodowiska o kazdynl przypadku: zanieczyszczania rzek i zbiomikow wodnych, niszczenia drzew, zielenc6w i innych
elementow przyrody, raiqcego zanieczyszczenia atmosfery dymami, pylami, gazami
technicmymi itp.;
d) udzielanie niezbednej pomocy osobom potrzebujqcyrn;
e) konwojowanie dokumentdw dla potrzeb Urzedu Miasta Sanoka.
2. Strainicy Straiy Miejskiej podczas pelnienia siuzby sq zobowizgani do:

zachowania zdyscyplinowanej i etycnej postawy, godnego reprezentowania miasta
Sanoka i Urzqdu Miasta Sanoka, przestrzegania zasady poszanowania powagi, honoru,
godnoici obywateli i wlasnej z uwzglednieniem zachowania tajemnicy paristwowej i
sluibowej.

Szczeg6lowy zakres czynnoSci strahik6w okreSla stanowiskowy zakres obowiqzk6w.

1 . W straiy obowiqmje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnoSci.
2. Kaidy pracownik podporzqdkowany jest bezpoirednio komendantowi, od ktbrego
otrzymuje polecenia slebowe i przed kt6rym jest odpowiedzialny za ich realizacjq.
3. Kaidy pracownik odpowiada za caloi6 powierzonych mu zadari.

1. Strainicy Straiy Miejskiej wykonujq swoje zadania w systemie mianowym zgodnie z
harmonograrnem czasu pracy tygodniowym lub miesiecznym sporzqdzonym przez
Komendanta Straiy Miejskiej . Wszelkie zmiany w harmonogramie (grafiku pelnienia
sluib) mogq by6 dokonywane wylqcznie przez Komendanta Straiy Miejskiej lub za jego
zgodq.
2. W zaleknoici od wystepujqcych potrzeb lub wyjqtkowej sytuacji oraz na polecenie
Burmistrza Miasta Sanoka, Komendant S t r w Miejskiej moze wyznaczy6 zamiennie inny
dzien pracy lub inne godziny pracy strabikom.
3. Ustala siq nastepujqcy rozklad czasu pracy S t r e Miejskiej Miasta Sanoka:
a. SYSTEM PODSTAWOWY I - I ZMIANA 1 sluiba patrolowa pelniona w
przedziale czasowym 07"- 15" od poniedzialku do piqtku
b. SYSTEM PODSTAWOWY 11 - I1 ZMIANA / sluiba patrolowa pelniona w
przedziale czasowym 15°0-2300od poniedzialku do piqtku
c. ZMIANA NOCNA / sWba patrolowa: funkcjonariusz Straky Miejskiej i
funkcjonariusz Policji pelniona w przedziale czasowym 2 0 ~ ~ - 0 4,~noc
' z piqtku na
sobotq oraz noc z soboty na niedziele
d. SOBOTA 1 sluzba patrolowa pelniona w przedziale czasowym
12"-20~~w soboty
e. NIEDZIELA 1 sluzba patrolowa pelniona w przedziale czasowym
12°0-2000w niedziele i Swiqta."
4. Strainikom S t r e y Miejskiej w kaidym dniu podczas wykonywania swoich obowi&ow
sluzbowych przyshguje przerwa w pelnieniu sluzby patrolowej za zgodq Komendanta
Stra2y Miejskiej. Strainicy majq obowiqek wskazania miejsca wykorzystanej przenvy, a
po jej zakonczeniu zglosi6 gotowosc do ponownego objecia patrolowania rejonu
sluibowego. W wyjqtkowych okolicznoSciach Komendant moze odstapik od wyraienia
zgody na wykorzystanie przenvy. W okresie letnim przenva tnva 20 min., w okresie
zimowym - 25 min.

ROZDZIAE TIT
ZADANIA S T M Y MIEJSKIEJ I TRYB ICH REALIZACJI

Strai Miejska Miasta Sanoka spelnia shzebnq role wobec spoiecznoSci lokalnej,
wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godnoSci i praw obywateli.

Strai Miejska Miasta Sanoka wykonuje zadania sarnodzielnie w granicach posiadanych
uprawniefi w zakresie ochrony porzqdku publicmego przewidziane w ustawie i innych
przepisach oraz w aktach prawa miejscowego.

Do zadan straiy poza zadaniami okreSlonymi ustawq nalezy w szczeg6lnoSci:
1) patrolowanie zagrozonych rejondw miasta;
2) podejmowanie intenvencji w zakresie ochrony spokoju i porzqdku w miejscach
publicmych;
3) kontrolowanie przestrzegania przepis6w w zakresie ochrony porzqdku publicmego
wynikajqcych z ustaw i akt6w prawa miejscowego, a w szczeg6lnoici dotyczqcych:
a) porzqdku i czystoici na terenie gminy miasta Sanoka,
b) wykonywania zadari i obowiqzk6w przez administrator6w, gospodarzy i wlaicicieli
lokali pod wzglqdem utrzymywania czystoici i porzqdku,
c) porzqdku i estetyki obiekt6w i urzqdzen uzytecznoici publicznej,
d) oznakowania i oiwietlenia ulic oraz posesji, czytelnoSci i estetyki tablic z nazwarni
ulic, jak r6wniei estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakat6w i ogloszen,
funkcjonowania reklarny zewnqtrznej itp.,
e) porzqdku i bezpieczenstwa na drogach i chodnikach,
f) prowadzenia handlu obnognego, obwoinego i na targowisku,
g) ochrony Srodowiska,
h) ochrony przeciwpozarowej;
4) udzial w zabezpieczaniu miejsc przestqpstw, katastrof lub innych miejsc zagrozonych
podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostqpem osob postronnych lub zniszczenie
Slad6w i dowodow;
5) egzekwowanie od wlaricicieli nieruchomoici wlaiciwego wykonywania obowiqzku
utrzymywania porzqdku i czystoici oraz utrzymania zimowego;
6) udzielania niezbednej asysty pracownikom organow administracji samorzqdowej, na ich
wniosek, przy czynnoSciach wykonywanych z mocy prawa, mlaszcza w Srodowiskach
patologicznych;
7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiqzujqcych w ruchu drogowym ze szczegolnym
ulvzglqdnieniem stref zamieszkania na terenie miasta oraz ograniczen dla nlchu
pojazd6w cieiarowych;
8) bezpoirednie zabezpieczenie porzqdku podczas zgromadzen i imprez publicznych, w tym
uczestnictwo w dzialaniach zabezpieczajqcych uroczystoSci pahstwowe, religijne, wizyty
delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania iycia i zdrowia ofiarom
wypadkow lub innych zdarzeli losowych;

10) legitymowanie os6b;
1 1) dokonywanie kontroli osobistej, przeglqdania zawartoici podr~cznychbagaiy osbb;
12) Sciganie wykroczeli poprzez:
a) nakladanie grzywien w postqpowaniu mandatowym,
b) przeprowadzanie czynnogci wyjainiajqcych,
c) sporz~dzanie do wydzialu I1 kamego Sqdu Rejonowego wnioskbw o ukaranie
w sprawach o wykroczenia;
13) ujqcie osob stwarzajqcych w spos6b oczywisty zagrozenie dla iycia lub zdrowia
ludzkiego, a t&e dla mienia i niezwloczne doprowadzanie ich do najbliiszej jednostki
Policji;
14) podejmowanie dzialari dla ograniczania zjawisk degradacji Srodowiska naturalnego, ze
szczeg6lnym uwzgl~dnieniemprzeciwdzialania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektdw
przyrodniczych, kompleks6w leino - parkowych oraz zanieczyszczania wod;
15) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazd6w, kt6rych stan wskamje, 2e
nie squzywane lub pojazd6w bez tablic rejestracyjnych;
16) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:
a) sprzedaiy alkoholu osobom nieletnirn i nietrzeiwym,
b) promocji i reklamy napoj6w alkoholowych,
c) spoiywania napoj6w alkoholowych wbrew zakazowi;
17) podejmowanie interwencji wobec os6b niepelnoletnich spokywajqcych alkohol wbrew
zakazowi, palqcych papierosy, w tym miqdzy innymi zawiadomienie rodzic6w lub
opiekun6w;
18) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepis6w eywania wizerunku herbu
gminy ;
21) obsenvowanie i rejestrowanie przy W c i u Srodkdw technicznych obrazu zdarzen w
miejscach publicznych ;
22) egzekwowanie przepis6w porqdkowych wydanych z upowainienia ustawy przez organy
gminy.

Strai jest zobowipana m.in. do:
1) informowania o zauwaionych awariach w sieci cieplowniczej, telekomunikacyjnej,
wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej instytucji powolanych do
natychmiastowego ich usuwania, bqdi wyznaczonych w tym celu innych podmiot6w oraz
administratorow tych obiektdw i urzqdzen;
2) zawiadomienia organ6w Policji o przestqpstwach, jak r6wniei wykroczeniach, ktbrych
iciganie nie naleBy do straiy;
3) powiadomienia pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujqcych natychmiastowej
pomocy lekarskiej;
4) zawiadomienia wlaiciwych sluib o innych zagrokeniach dla zycia i zdrowia, bqdi mienia;
5) informowania wlaiciwych sl*b o stwierdzonych nieprawidlowoiciach stanu nawierzchni
jezdni i cislg6w pieszych, stanu oznakowania i oiwietlenia ulic oraz prawidlowoici
zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.

ROZDZIAL IV
ZASADY UMUNDUROWANIA

1. Umundurowanie, legitymacje sluibowe i znaki identyfikacyjne strainikow okreglajq
odrgbne przepisy.
2. W czasie wykonywania obowizgkow sluzbowych strainicy zobowiqzani sq do noszenia
umundurowania slu2boweg0, legitymacji slukbowej, znaku identyfikacyjnego oraz
emblematu gminy.
3. Czas uzytkowania poszczegolnych sortbw mundurowych ustala burmistrz na wniosek
komendanta.

ROZDZIAE V

1. W sprawach nieuregulowanych regularninem stosuje sic przepisy ustawy oraz ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U . Nr 223, poz. 1458),
przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz postanowienia wynikajqce z Regulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miasta.
2. Wykonanie zarzqdzenia powierza s i Komendantowi.
~

Zatqcznik do Regulaminu Straiy Miejskiej w Sanoku

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
STRAZY MIEJSKIEJ

