
Proiekt

zdnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie nadania Regulaminu Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o strazach gminnych (Dz. U. z2019 r., poz.1795), 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Nadaje si? Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Regulamin w brzmieniu stanowiqcym zal^cznik 
do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Traci moc Uchwala Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.

KdpMENDANT
lStrazy Miejskiej

RADCA IT MIASTA 
nalskiegoPictPkowM 

Andael facoerek

cek Hof man
Maria IViec^arek
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Zai^cznik Nr 1 do uchwaly Nr.............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

REGULAMIN STRAZY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Rozdziai 1.
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Regulamin Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej regulaminem, okresla organizacj? 
i zasady funkcjonowania Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim zwanej dalej „Straz^”.

§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o:
1) Komendancie, nalezy przez to rozumiec Komendanta Strazy Miejskiej;
2) Strazy, nalezy przez to rozumiec Straz Miejsk^ w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. 1. Straz jest samorzqdow^, umundurowanq formacj^ utworzon^ w celu ochrony porz^dku publicznego na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w jego granicach administracyjnych.

2. Straz jest jednostk^ organizacyjn^ i budzetow^ Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Straz dziaia na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strazach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1795) i aktow wykonawczych;
2) ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (Dz. U. z2019r., poz. 1282) i aktow 

wykonawczych;
3) uchwaly Nr XX/204/92 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 20 marca 1992 r. w sprawie 

utworzenia Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
4) niniejszego regulaminu;
5) innych wlasciwych przepisow.

Rozdziai 2.
ORGANIZACJA STRAZY

§ 5. 1. Strazy kieruje i reprezentuje j$ na zewn^trz Komendant Strazy.
2. Komendant Strazy jest zatrudniony przez Prezydenta Miasta na podstawie umowy o prac? po zasi$gni?ciu 

opinii Komendanta Wojewodzkiego Policji.
3. Przelozonym Komendanta jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Funkcjonowanie Strazy opiera si? na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, sluzbowego 

podporz^dkowania, podzialu czynnosci oraz indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonywanie powierzonych 
zadah.

§ 6. Komendant wykonuje swoje zadanie przy pomocy Komendy Strazy Miejskiej, zwanej dalej „Komend4”.
§ 7. 1. W sklad Komendy wchodz^:

1) Wydzial Prewencji, w sklad ktorego wchodz^ straznicy o dystynkcjach: naczelnik wydzialu, zast?pca 
naczelnika wydzialu, starszy inspektor, inspektor, mlodszy inspektor, starszy specjalista, specjalista, mlodszy 
specjalista, starszy straznik, straznik, mlodszy straznik, aplikant;

2) Glowny Ksi?gowy;
3) Referat ds. Organizacyjnych, Kadr i Szkoleh;
4) Referat ds. Wykroczeh;
5) Referat ds. Utrzymania Czystosci i Porzcjdku.

§ 8. 1. Wydzialem Prewencji kieruje Naczelnik.
2. Referatem kieruje Kierownik.
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§ 9. 1. Glowny Ksi^gowy, Referat ds. Organizacyjnych, Kadr i Szkolen, Referat ds. Wykroczen oraz Referat 
ds. Utrzymania Czystosci i Porz^dku podlegaj^ Komendantowi.

2. Wydzial Prewencji oraz intendent podlegaj^ Zast^pcy Komendanta.
3. Kontystka podlega Glownemu Ksi^govvemu.
4. Sekretarka podlega Kierownikowi ds. Organizacyjnych, Kadr i Szkolen.
§ 10. Struktur? organizacyjnq Strazy stanowi zal^cznik do Regulaminu.

Rozdzial 3.
ZAKRESY DZIALANIA DLA POSZCZEGOLNYCH STANOWISK I KOMOREK

ORGANIZACYJNYCH STRAZY
§ 11. 1. Dla wlasciwego wykonywania zadah wyodr?bnia si? w Strazy nast?puj^ce stanowiska straznicze:

1) Komendant;
2) Zast?pca Komendanta;
3) Kierownik Referatu;
4) Straznicy o dystynkcjach okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu

oraz stanowiska:
5) Giowny Ksi?gowy
6) Sekretarka;
7) Kontystka;
8) Intendent.

§12.1. Komendant kieruje Strazy poprzez wydawanie poleceh siuzbowych, zarzqdzeh. pism okolnych, 
instrukcji i regulaminow.

2. W razie nieobecnosci Komendanta czynnosci nalez^ce do jego kompetencji wykonuje Zast?pca 
Komendanta.

3. Do zadah Komendanta nalezy w szczegolnosci:
1) sprawowanie ogolnego nadzoru nad prawidlowosci^ funkcjonowania jednostki;
2) rozpatrywanie spraw' zastrzezonych do osobistej aprobaty, podejmowanie w tym zakresie decyzji;
3) prowadzenie polityki kadrowej Strazy, w tym zatrudnianie i zwalnianie straznikow i innych pracownikow 

Strazy;
4) dysponowanie finansami Strazy w granicach okreslonych uchwal^ budzetow^ Rady Miasta;
5) przedkladanie organom miasta sprawozdah i informacji z dziaialnosci Strazy;
6) reprezentowanie Strazy na zewn^trz.

§ 13. 1. Do zadah Zast?pcy Komendanta nalezy przede wszystkim:
1) nadzor nad Wydziatem Prewencji;
2) wnioskowanie do Komendanta w sprawie awansow, nagrod i kar dla funkcjonariuszy Wydziaiu Prewencji;
3) nadzor nad gospodarkq materialow^, zaopatrzeniem i prac^ intendenta;
4) nadzor nad funkcjonowaniem wyposazenia technicznego i systemow informatycznych;
5) nadzor nad mieniem nalez^cym do Strazy i jego ubezpieczeniem;
6) nadzor nad prawidlowosci^ prowadzenia ewidencji i rozliczaniem bloczkow mandatowych oraz prowadzeniem 

rozliczeh z pobranych bloczkow mandatow karnych.
§ 14. Do zadah Glownego Ksi?gowego nalezy w szczegolnosci sprawy:

1) gospodarki finansowej Strazy;
2) prowadzenie ksi?gowosci maj^tkowej i finansowej;
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3) prowadzenie sprawozdawczosci;
4) opracowywanie projektow budzetu Strazy;
5) prowadzenie dokumentacji placowej, kasowej;
6) nadzoru i kontroli nad pracg kontystki i obslugi kasy.

§ 15. 1. Do zadan Wydziaiu Prewencji nalezy w szczegolnosci:
1) patrolowanie wyznaczonych rejonow i podejmowanie interwencji;
2) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisow prawa obowi^zuj^cych w miejscach publicznych;
3) wszczynanie czynnosci wyjasniaj^cych w sprawach o wykroczenia;
4) przyjmowanie interwencji i rozpatrywanie skarg i wnioskow mieszkancow;
5) obsiuga osobowa miejskiego monitoringu;
6) planowanie i biez^ca organizacja pracy w patrolach i na posterunkach;
7) szczegoiowe stawianie zadan dla pracownikow;
8) wspoidziaianie z innymi organami i jednostkami wspoldzialaj^cymi;
9) utrzymywanie stalej i^cznosci ze sluzbami ratowniczymi na terenie miasta;
10) realizacja zadan zwiqzanych z wyst^pieniem stanu nadzwyczajnych zagrozen;
11) obslugiwanie baz danych.

§ 16. Do zadan Referatu ds. Wykroczen nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie czynnosci wyjasniaj^cych w sprawach o wykroczenia;
2) kierowanie wnioskow o ukaranie do s^du;
3) przygotowywanie opinii w indywidualnych sprawach;
4) prowadzenie szkoleh wewn^trznych pracownikow Strazy w zakresie wykroczen;
5) prowadzenie dzialah w zakresie profilaktyki w placowkach oswiatowych.

§ 17. Do zadan Referatu ds. Organizacyjnych, Kadr i Szkoleh nalezy przede wszystkim:
1) przedkladanie Komendantowi do podpisu projektow zarz^dzeh, pism okolnych dotycz^cych organizacji pracy 

Strazy;
2) sporzgdzania planow szkoleh pracownikow;
3) organizacja szkoleh pracownikow;
4) prowadzenie spraw kadrowych pracownikow;
5) prowadzenie stosownej sprawozdawczosci;
6) nadzor nad pracq sekretarki.

§ 18. 1. Do zadan Referatu ds. Utrzymania Czystosci i Porz^dku nalezy przede wszystkim:
1) realizacja zadan wynikaj^cych z przepisow prawa o utrzymaniu czystosci i porz^dku;
2) prowadzenie kontroli doraznych oraz wlasnych na podstawie innych przepisow prawa w zakresie ochrony 

srodowiska i gospodarki odpadami;
3) informowanie przelozonych o zauwazonych nieprawidlowosciach;
4) udzial w kontrolach inicjowanych przez inne jednostki na ich wniosek.

§ 19. Do zadan kontystki nalezy przede wszystkim:
1) rejestrowanie dokumentow ksi$gowych w ksi^gach rachunkowych;
2) sporz^dzanie zleceh (przelewow) dla platnosci bezgotowkowych i przekazywanie ich do realizacji do banku;

3) prowadzenie obslugi kasowej jednostki;
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4) prowadzenie technicznej obslugi polis osob obj?tych grupowym ubezpieczeniem na zycie;
5) wystawianie zaswiadczen dotycz^cych zatrudnienia i zarobkow pracownikow;
6) prowadzenie rejestru rachunkow (faktur) przychodz^cych;
7) sporzqdzanie list wyplat w zakresie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz umow - zlecen.

§ 20. Do zadan sekretarki nalezy przede wszystkim:
1) obsluga sekretariatu zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami i zadaniami;
2) przyjmowanie, archiwizowanie wnioskow, skarg, innych dokumentow i pism, nadawanie odpowiednich 

numerow zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcj^ kancelaryjn^ w sposob zapewniaj^cy wiasciwy obieg
akt;

3) prowadzenie ewidencji, wysylanie i archiwizowanie pism wychodz^cych z jednostki;
4) prowadzenie archiwum zakladowego polegaj^ce w szczegolnosci na:

- przyjmowaniu dokumentacji z poszczegolnych komorek organizacyjnych jednostki,
- przechowywaniu i zabezpieczaniu przyj^tych dokumentow oraz prowadzenie petnej ewidencji,
- udost^pnianiu dokumentow osobom upowaznionym,
- inicjowaniu komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
- uzgadnianiu z Archiwum Pahstwowym w Piotrkowie Trybunalskim brakowania dokumentow.

§ 21. Do zadah intendenta nalezy przede wszystkim:
1) prowadzenie magazynu Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
2) dokonywanie zakupow dla potrzeb jednostki m.in. sortow mundurowych, artykulow biurowych, srodkow 

czystosci;
3) zaktadanie i prowadzenie kartotek mundurowych dla funkcjonariuszy;
4) dor^czanie i odbieranie korespondencji (Urzqd Miasta, Policja i inne jednostki z ktorymi wspolpracuje 

jednostka);
5) wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, monterskich oraz napraw 

nie wymagaj^cych szczegolnych uprawnieh lub kwalifikacji.
§ 22. Przy zajmowaniu stanowisk, o ktorych mowa w § 11 pkt 1, 2, 4 i 5 za wyj^tkiem Kierownika Referatu ds. 

Organizacyjnych. Kadr i Szkoleh wymagane jest odbycie przeszkolenia podstawowego dla straznikow gminnych 
(miejskich) przeprowadzanego na podstawie odr^bnych przepisow prawa.

§ 23. Szczegolowy zakres dzialania oraz sposoby wykonywania niektorych zadah dla komorek organizacyjnych 
Strazy okresla Komendant.

§ 24. Szczegolowy zakres obowi^zkow na stanowisku pracy, uprawnienia i odpowiedzialnosc poszczegolnych 
pracownikow okresla karta kompetencyjna ustalana przez Komendanta indywidualnie dla kazdego pracownika.

Rozdzial 4.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 25. Wewn^trzn^ organizacj? i porz^dek w procesie pracy okresla regulamin pracy nadawany przez 
Komendanta.

§ 26. Zmian w regulaminie Strazy dokonuje si? w trybie jego nadania przez Rad? Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

urz^dzeh i sprz?tu

KOM NDANT
■

Strazy 'Miejskiej

Ja ofm.ari
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Zal^cznik do Regulaminu Organizacyjnego Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Struktura organizacyjna Strazy Miejskiej

Komendant

Referat ds. WykroczenKierownik Referatu
Glowny Ksi^gowyZ-ca Komendanta

Straznicyds. Organizacji,

Kadr i Szkolen

Kontystka

Intendent
Referat ds. Utrzymania

Czystosci i Porzadku

Kasjer-Sekretarka
Wydzial Prcwencji

Straznicy

KCS)MENDA7\TT 
l^S^S^skiejV
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