UCHWAŁA NR XI-96/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Wołominie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XII-150/07 Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 4 października 2007r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej,
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Straży Miejskiej w Wołominie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIII-177/07 z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Wołominie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina i Komendantowi Straży Miejskiej
w Wołominie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty
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Załącznik do Uchwały Nr XI-96/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 września 2015 r.
STATUT
STRAŻY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Straż Miejska w Wołominie, zwana dalej Strażą Miejską, jest umundurowaną formacją utworzoną do
ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Wołomin na podstawie Uchwały Nr XII-150/07 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 04.10.2007 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997
r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 ogłoszony 09.10.1997 r. z późniejszymi zmianami).
§ 2. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną Gminy Wołomin działającą na prawach jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar administracyjny Gminy Wołomin.
2. Siedziba Straży Miejskiej mieści się w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4.
§ 4. Straż Miejska używa pieczęci:
1) okrągłej – w środku pieczęci herb Wołomina, w otoku napis "Straż Miejska w Wołominie",
2) prostokątnej – zawierającą nazwę – Straż Miejska i adres jej siedziby.
Rozdział 2.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 5. Składniki majątkowe przekazane do użytkowania przy realizacji ustawowych i regulaminowych zadań
Straży Miejskiej stanowią mienie komunalne Gminy Wołomin.
§ 6. 1. Straż Miejska prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan finansowy.
3. Straż Miejska prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej pokrywa się z budżetu Gminy Wołomin.
5. Straż Miejska prowadzi oddzielną księgowość finansową i kadrową.
Rozdział 3.
Organizacja i zakres uprawnień Straży Miejskiej
§ 7. 1. Strażą kieruje Komendant zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Wołomina po
zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji.
2. Burmistrz Wołomina wykonuje wobec Komendanta czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
3. Komendant Straży Miejskiej składa sprawozdanie z działalności Straży: Burmistrzowi - co kwartał, a Radzie
Miejskiej – corocznie.
4. Straż reprezentuje na zewnątrz Komendant, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Wołomina.
§ 8. 1. Obowiązki, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności funkcjonariuszy Straży Miejskiej określone są
w Ustawie o strażach gminnych w rozdziale 3 od art.14 do art.33 (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz.779).
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Rozdział 4.
Przedmiot działalności
§ 9. Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania
z poszanowaniem godności i praw człowieka.
§ 10. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami)
i innych ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
§ 11. Straż Miejska jest zobowiązana do:
1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej,
energetycznej, gazowniczej, nieprawidłowościach w oznakowaniu pionowym i poziomym ulic – instytucji
powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz
administratorów tych obiektów i urządzeń,
2) zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych
służb i udzielania tym służbom pomocy,
3) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po
udzieleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności
i wyposażenia,
4) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży
Miejskiej,
5) zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,
6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy
czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych,
7) współdziałanie z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 12. 1. Zadania należące do przedmiotu działania Straży Miejskiej, za wyjątkiem określonych w ust. 2,
wykonują pracownicy Straży Miejskiej, zwanymi dalej "strażnikami".
2. Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno-gospodarczą i finansową wykonują
pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, niebędący
strażnikami.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej określa regulamin nadany w drodze odrębnej uchwały
przez Radę Miejską w Wołominie.
§ 13. Straż Miejska, realizując swoje zadania :
1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez
Burmistrza Wołomina i Komendanta Straży Miejskiej,
2) współpracuje z:
a) Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte przez Burmistrza
Wołomina z Komendantem Powiatowym Policji,
b) służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc
o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu Polskiego.
§ 14. 1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej
- Burmistrz Wołomina, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, może na czas określony, zarządzić użycie
Straży Miejskiej do wspólnych działań z Policją.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na
obszarze gminy Wołomin, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje odpowiednio Komendant Powiatowy
Policji.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 15. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1) w zakresie wykonawczym – Burmistrz Wołomina.
2) w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji
w Wołominie.
§ 16. Dokonywanie zmian w statucie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania przez Radę Miejską
w Wołominie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty
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