UCHWAŁA NR VI/111/2019
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ), art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XII/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r.
z późn. zm. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach stanowiący
Statut Straży Miejskiej w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Straż Miejska w Gliwicach działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 928 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą” i aktów wykonawczych do tej ustawy,
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ),
3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1260 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.
zm.),
5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.),
6. uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach z późn. zm. oraz Statutu i Regulaminu Straży
Miejskiej w Gliwicach, stanowiących załączniki do ww. uchwały”;
2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Za gospodarkę finansową Straży odpowiedzialność ponosi Komendant zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.”.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XII/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r.
z późn. zm. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach stanowiący
Regulamin Straży Miejskiej w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. lit. a otrzymuje brzmienie:
„Zastępcy Komendanta”;
2) w § 2 uchyla się ust. 4,
3) w § 3 ust. 1 uchyla się lit. b,
4) w § 3 ust. 2 uchyla się lit. a,
5) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„3. Inspektor Ochrony Danych”;
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6) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
a) Zastępcy Komendanta ds. Prewencji,
b) Głównego Księgowego,
c) Wydziału Organizacyjno-Finansowego,
d) Wydziału Administracyjno-Prawnego,
e) Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej,
f) Inspektora Ochrony Danych.
2. Zastępca Komendanta ds. Prewencji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
a) Wydziału Dzielnicowych,
b) Wydziału Prewencji,
c) Wydziału Dyżurnych.”;
7) § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„Zastępca Komendanta oraz naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów organizują, koordynują
i nadzorują pracę w podległych komórkach organizacyjnych, zgodnie z określonym dla nich zakresem
obowiązków, w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.”;
8) § 6 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„W czasie nieobecności Komendanta obowiązki kierownika jednostki przejmuje Zastępca Komendanta ds.
Prewencji a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Naczelnik Wydziału lub Kierownik.”;
9) w § 6 uchyla się ust. 3, 4 i 5.
10) § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności obsługa
organizacyjna, kadrowa, magazynowa, finansowa oraz rachunkowa Straży, prowadzenie składnicy akt
i zamówień publicznych, sporządzanie zbiorczych analiz wyników pracy strażników, kontrola zarządcza,
prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych i instrukcji Komendanta oraz prowadzenie spraw
związanych z informacjami niejawnymi.
2. Do zakresu działania Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej należy w szczególności
działalność profilaktyczna oraz promowanie właściwego wizerunku Straży, inicjowanie i podejmowanie
działań zmierzających do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a Strażą, udostępnianie
informacji publicznej, prowadzenie oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
inicjowanie oraz podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz poprawy porządku.
3. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Prawnego należy w szczególności prowadzenie
czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w tym przygotowywanie materiałów dowodowych,
wnoszenie środków odwoławczych oraz reprezentowanie Straży przed sądem.
4. Do zakresu działania Wydziału Dyżurnych należy w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń
od mieszkańców lub instytucji i koordynowanie ich załatwienia w terenie przez strażników a także
prowadzenie ochrony obiektów powierzonych Straży, informowanie społeczności lokalnej o stanie
i rodzajach zagrożeń, obsługa monitoringu w zakresie wykrywania wykroczeń i przestępstw.
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5. Do zakresu działania Wydziału Dzielnicowych należy w szczególności praca w terenie poprzez
patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrola przestrzegania
obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami, wynikających
z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach. Prowadzenie działań kontrolnych związanych
z ochroną środowiska, w tym kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci, wyrzucania oraz spalania odpadów.
Kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy.
Kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące
zwierzęta domowe. Stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą
Miasta, radami dzielnic i mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.
6. Do zakresu działania Wydziału Prewencji należy w szczególności praca w terenie poprzez bieżące
realizowanie zgłoszeń interwencyjnych mieszkańców. Prowadzenie działań prewencyjno-kontrolnych
w miejscach zagrożonych naruszaniem spokoju i porządku publicznego. Czuwanie nad porządkiem
i kontrola ruchu drogowego poprzez reagowanie na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji, w tym usuwanie pojazdów z drogi oraz stosowanie urządzeń do blokowania kół pojazdów.
Zabezpieczanie i ochrona porządku podczas zgromadzeń i wszelkiego rodzaju imprez publicznych.
Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, konwojowanie
dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak
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