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zmieniajqca uchwale; w sprawie utworzenia gminnej jednostki budietowej — Strai Miejska w Gliwicach

. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy zdnia 8 marca 19901‘. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2019 r., poz. 506 ), art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997 1‘ 0 strazach gminnych (tj Dz U
Z 2018 r. poz. 928 z péin. zm.), art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 20091‘. 0 finansach publicznych (tjj: Dz: U:
2 2017 r. poz. 2077 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. W za1qczniku m" 1 do uchwaly nr X11/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach 2 dnia 4 listopada 19991".
zpozn. zm. wsprawle utworzema gminnej jednostki budietowej — Straz Miejska wGliwicach stanowigcy
Statut Straiy Miejskiej w Gliwicach wprowadza sic; nastqpujqce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

,,Stra2 Miejska w Gliwicach dzia1a na podstawie:

l.us1awy z dnia 29 sierpnia 19971: 0 strazach gminnych (t.j. Dz. U. Z2018 r., poz. 928 z péin. zm.),
Zwanej dalej ,,ustawq” i aktéw vvykonawczych do tej ustawy,

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 1‘. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 506 ),

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz.U. 2201812,
poz. 1260 2 péin. zm.),

4. ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009 1'. 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z péin.
zm.),

5. ustawy Z dnia 29 stycznia 20041: Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz.U. 2 2018 r., poz. 1986
z péin. zm.),

6. uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 1". w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budietowej - Straz Miejska w Gliwicach z péin. zm. oraz Statutu i Regulaminu Straiy
Miejskiej w Gliwicach, stanowigcych za1qczniki do ww. uchwa1y”;

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,Za gospodarkc; finansowq Strazy odpowiedzialnoéé ponosi Komendant zgodnie Z art. 53 ust. 1 ustawy
0 finansach publicznych”.

§2. W za1a1czniku nr 2 do uchwa1y nr XII/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r.
Z péin. zm. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej — Straz Miejska w Gliwicach stanowiqcy
Regulamin Straiy Miejskiej w Gliwicach wprowadza sis; nastegpujqce zmiany:

1) § 2 ust. 1. 1it. a otrzymuje brzmienie:

,,Zast¢pcy Komendanta”;

2) w § 2 uchyla sic; ust. 4,
' M '.’ ANT

RA5:F_/> WNY STRAZHWEJ me/Jw‘<5uw AC1-1

1<1;93Fc44111? .86 12%‘?/0'§s|F9BA s2 - ‘ Slronal_. 1/ -1146 -
Z‘ 1. MAJ. Z119

“<1
.. » R..-,; $151‘$1.11: *

if
,.\___.,1- '_



3) w § 3 ust. 1 uchyla sis; lit. b,

4) w § 3 ust. 2 uchyla sir; lit. a,

5) w § 3 p0 ust. 2 dodaje siq ust. 3 0 nastgpujgcej treéci:

,,3. Inspektor Ochrony Danych”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

,,1. Komendant sprawuje-bezpoéredni nadzér nad dzieflalnoéciq:

a) Zastqpcy Komendanta ds. Prewencji,

b) G1éwneg0 Ksiqgowego,

c) Wydziaiu Organizacyjno-Finansowego,

d) Wydziaiu Administracyjno-Prawnego,

e) Wydziaiu Profllaktyki i Komunikacji Spoiecznej,

1) Inspektora Ochrony Danych.

2. Zasteppca Komendanta ds. Prewencji sprawuje bezpoéredni nadzér nad dziaialnoéciqz

a) Wydziaiu Dzielnicowych,

b) Wydzialu Prewencji,
c) Wydziaiu DyZurnych.”;

7) § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

,,Zaste;pca Komendanta oraz naczelnicy wydzia1c'>w ikierownicy zespo1éw organizujg, koordynujq
inadzorujq pracc; wpodleglych komérkach organizacyjnych, zgodnie zokreélonym dla nich zakresem
obowiqzkéw, w sposéb zapewniajqcy optymalnq realizacjq zadafif’;

8) § 6 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

,,W czasie nieobecnoéci Komendanta obowiqzki kierownika jednostki przejmuje Zast¢pca Komendanta
ds. Prewencj i a w przypadku jego nieobecnoéci wyznaczony Naczelnik Wydzia1u lub Kier0wnik.”;

9) w § 6 uchyla sic; ust. 3, 4 i 5.

10) § 7 otrzymuje brzmienie:

,,1.D0 zakresu dziaiania Wydzialu Organizacyjno-Finansowego naleiy wszczegélnoéci 0bs1uga
organizacyjna, kadrowa, magazynowa, finansowa oraz rachunkowa Strazy, prowadzenie sk1adnicy akt
izaméwiefi publicznych, sporzqdzanie zbiorczych analiz wynikéw pracy straznikéw, kontrola zarzqdcza,
prowadzenie ewidencji zarzqdzefi, polecefi siuzbowych i instmkcji Komendanta oraz prowadzenie spraw
zwiqzanych z informacjami niejawnymi.

2. Do zakresu dziaiania Wydzialu Profilaktyki iK0munikacji Spolecznej nalezy wszczegélnoéci
dzia1aln0éé profilaktyczna oraz promowanie wiaéciwego wizerunku Strazy, inicjowanie ipodejmowanie
dziaiafi zmierzajqcych do poprawy komunikacji spoiecznej pomiqdzy mieszkaficami a Strazq, udostqpnianie
informacji pubiicznej, prowadzenie oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
inicjowanie oraz podejmowanie dzia1afi profilaktycznych na rzecz poprawy porzqdku.

3. D0 zakresu dziaiania Wydzialu Administracyjno-Prawnego nalezy wszczegélnoéci prowadzenie
czynnoéci wyjaéniajqcych w sprawach o wykroczenia, w tym przygotowywanie materiaiéw dowodowych,
wnoszenie érodkéw odwoiawczych oraz reprezentowanie Strazy przed sqdem.
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4. Do zakresu dziaiania Wydzialu Dyiurnych nalezy wszczegolnoéci przyjmowaniem zgioszefi
od mieszkaficow lub instytucji ikoordynowanie ich Zaiatwienia wterenie przez st1"aZnik6w atakie
prowadzenic ochrony obiektow powierzonych Strazy, informowanie spoiecznoéci lokalnej ostanie
i rodzajach zagrozefi, obsiuga monitoringu w zakresie wykrywania wykroczefi i przeste;pstw.

5. Do zakresu dziaiania Wydzialu Dzielnicowych nalezy wszczegolnoéci praca w terenie poprzez
patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystoéci i porzqdku. Kontrola przestrzegania
obowizgzkéw dotyczqcych utrzymania czystoéci i porzqdku oraz gospodarowania odpadami, wynikajqcych
z przepisow Regulaminu utrzymania czystoéci i porzgdku na terenie miasta Gliwice, Ustawy 0 utrzymaniu
czystoéci iporzqdku wgminach oraz Ustawy 0 odpadach. Prowadzenie dziaiafi kontrolnych zwiqzanych
z ochronq érodowiska, w tym kontrola miejsc dzikich wysypisk émieci, wyrzucania oraz spalania odpadow.
Kontrola wyznaczonych targowisk oraz osob prowadzqcych sprzedaz w innych miejscach na terenie gminy.
Kontrola przestrzegania obowiqzkéw zwiqzanych z posiadaniem zwierzqt przez osoby utrzymujqce
zwierzqta domowe. Staia wspoipraca, wymiana informacji ipodejmowanie wspolnych dziaiafi zRadq
Miasta, radami dzielnic i mieszkaficami w zakresie utrzymania iadu i porzqdku publicznego.

6. Do zakresu dziaiania Wydzialu Prewencji nalezy wszczegolnosici praca wterenie poprzez biezgce
realizowanie zgioszefi inteiwencyjnych mieszkaficow. Prowadzenie dziaiafi prewencyjno-kontrolnych
w miejscach zagroionych naruszaniem spokoju i porzqdku publicznego. Czuwanie nad porzqdkiem
i kontrola ruchu drogowego poprzez reagowanie na wykroczenia przeciwko bezpieczefistwu i porzqdkowi
w komunikacji, w tym usuwanie pojazdow z drogi oraz stosowanie urzqdzefi do blokowania k61 pojazdow.
Zabezpieczanie iochrona porzqdku podczas zgromadzefi iwszelkiego rodzaju imprez publicznych.
Doprowadzanie oséb nietrzeiwych do izby wytrzeiwiefi lub miejsca zamieszkania, konwojowanie
dokumentow, przedmiotéw wartoéciowych lub wanoéci pieniqznych na potrzeby gminy.”.

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2019 r.
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Uzasadnienie

1.Zmiany brzmienia § 1 Statutu bodqcego zaiqcznikiem n1" 1 do uchwaiy N1‘ XII/277/99 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r. Z poin. 2111., majq na celu zaktualizowanie podstaw prawnych
idostosowanie do aktualnie obowiqzujqcych przepisow prawa. Zaktualizowany katalog norm regulujqcych
dziaialnoéé Strazy Miejskiej w Gliwicach wprowadzany Zostaje jako towarzyszqcy procedowanym zmianom
orgaiflzacyjnym jednostki oraz dostosowujqcym zapisy Statutu w przedmiocie odpowiedzialnoéci za jej
gospodarkc; finansowa, Zatem, wskazanie aktualnych aktow prawnych oraz ich publikatorow na dziefi podj ocia
przedmiotowej uchwaly przez Radq Miasta Gliwice pozostaje uzasadnione o_1"aZ ce1owe..

2.Zmiany brzmienia § Sust. 4Statutu bqdqcego zaiqcznikiem n1‘ 1 do uchwaiy N1" XII/277/99 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 iistopada 19991‘. Z poin. zm., majq na celu koniecznoéé skoiygowania zapisu
do aktualnic obowiqzujqcego stanu prawnego, zgodnie zustawq o finansach publicznych. Zgodnie bowiem
z p1-zywoianym art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sie1pnia 2009 1'. 0 finansach publicznych ,,Kier0w11ik jednoslki
seklora fi/1ans0'w publicznych, zwany dalej /éierownikienz jednoslki/‘jest odpowiedzialny za cal0.§c' gospodarki
finansowej tej jednostki (...) Wstanie obowiqzujqcym, zmieniany zapis §5 ust.4Statutu, stanowi, Ze
przedmiotowa odpowiedzialnoéé spoczywa obok Komendanta takZe na Giownym Ksiogowy, co pozostaje
niezgodne zcyt. 2111. 53 ust. 1. Pow)/Zsza zmiana pozostaje zatem uzasadniona, dostosowuje bowiem zapis
wewnqtrznej regulacji do wymogow ustawowych.

3.Zmiany brzmienia § 2, 3, 5, 6, 7 Regulaminu Straiy Miejskiej w Gliwicach bodqcego zaiqcznikiem nr
2 do uchwa1y N1‘ X11/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r. z péin. zm., sq zwiqzane
sq zreorganizacjq jednostki — zmianq st1'uktu1y organizacyjnej ikoniecznosiciq dostosowania przepisow do
aktuainie obowiqzujqcego stanu prawnego (RODO, ustawa o finansach publicznych) oraz modyfikacji zakresu
meryto1ycznego wykonywanych zadafi przez poszczegolne komorki organizacyjne. W powyiszym rozszerzono
w stosunku do uchylonej uchwa1y N1" 1V/85/2019 2 28 marca 2019 r., § 5 poprzez dodanie stanowiska
,,G1c'>wnego Ksiqgowego” oraz zmodyfikowano zapis w ,,111spekto1'a Ochrony Danych Osobowych” na
,,Inspekto1‘a Ochrony Danych” w zwiqzku 2 powyZszym zmieniono takze oznaczenie literowe §5.

4.Ponowne podjqcie uchwaiy niezbqdne jest w zwiqzku ze stwierdzeniem niewaznoéci Uchwa1y N1
IV/85/2019 z dnia 28.03.2019 r. przez nadzor prawny Urzqdu Wojewodzkiego w Katowicach Z uwagi na fakt,
12 uchwaia pieiwotna N1" XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 1'. nie byia publikowana w Dzienniku Urzodowym
Wojewodztwa Slqskiego.
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