
ZARZĄDZENIE NR 791/2017
PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mielcu

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 706)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Nadać Regulamin Straży Miejskiej w Mielcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Traci moc zarządzenie Nr 1226/2010 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Mielcu, zmienione zarządzeniem Nr 120.209.2016 z dnia 
16 listopada 2016 r.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Mielcu.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Prezydent Miasta Mielca

Daniel Kozdęba
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Załącznik do Zarządzenia Nr 791/2017

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 7 marca 2017 r.

Regulamin Straży Miejskiej w Mielcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin Straży Miejskiej w Mielcu, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady 
funkcjonowania Straży Miejskiej w Mielcu, zwanej dalej „Strażą”.

§ 2. 

1. Straż została utworzona na podstawie uchwały Nr XVI/99/91 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  7 sierpnia 
1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.

2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny miasta Mielca.

3. Straż jest komórka organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mielcu.

§ 3. 

Straż jest samorządową umundurowaną formacją, wykonująca zadania z zakresu ochrony porządku 
publicznego, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 706), 
zwanej dalej „ustawą o strażach gminnych” oraz prawa miejscowego.

§ 4. 

1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Mielca.

2. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie:

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych,

2) użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych Sprawuje Wojewoda Podkarpacki 
przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, działającego w jego imieniu.

§ 5. 

Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

§ 6. 

Straż używa pieczęci prostokątnej o treści: „Straż Miejska ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec”.

Rozdział 2.
Organizacja Straży

§ 7. 

1. Strażą kieruje Komendant, który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży, 
zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań.

2. Do zadań i kompetencji Komendanta należy w szczególności:
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1) planowanie i organizowanie działalności Straży,

2) reprezentowanie Straży na zewnątrz,

3) rozpatrywanie i przekazywanie pracownikom do załatwienia spraw wpływających do Straży,

4) wydawanie dyspozycji i poleceń służbowych w zakresie kierowania Strażą.

3. W razie nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje upoważniony przez Komendanta strażnik.

4. Ustala się następujący czas pracy Straży Miejskiej:

1) I zmiana w godzinach 7:00-15:00,

2) II zmiana w godzinach 14:00-22:00.

§ 8. 

1. W Straży ustanawia się następujące stanowiska strażnicze:

1) komendant,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) młodszy inspektor,

5) starszy specjalista,

6) specjalista,

7) młodszy specjalista,

8) starszy strażnik,

9) strażnik,

10) młodszy strażnik,

11) aplikant.

2. Awansu na wyższy stopień dokonuje Prezydent Miasta Mielca, na pisemny wniosek Komendanta.

Rozdział 3.
Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży

§ 9. 

1. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Straży regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, 
ustawy o strażach gminnych oraz indywidualne zakresy czynności.

2. Do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

3) zachowanie tajemnicy informacji niejawnych i danych osobowych,

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku 
naruszenia dóbr osobistych,

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz 
współpracownikami,

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
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§ 10. 

1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, 
legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat miasta Mielca.

2. Strażnik przystępując do czynności służbowych, jest obowiązany przedstawić się imieniem 
i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób 
umożliwiający odczytanie i zanotowanie imienia i nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

3. Podczas wykonywania czynności służbowych, strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych.

§ 11. 

1. Strażnikowi przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych 
o każdej porze roku. Wzory umundurowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. 
w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych 
(miejskich) (Dz. U. nr 112, poz. 713 z późn. zm.).

2. Przedmioty mundurowe strażników oraz okresy ich używalności:

1) czapka wyjściowa 1 szt. na okres 36 miesięcy,

2) garnitur wyjściowy 1 szt. na okres 48 miesięcy,

3) garnitur wyjściowy dla komendanta1 szt. na okres 36 miesięcy,

4) kurtka olimpijka letnia 1 szt. na okres 24 miesięcy,

5) spodnie letnie 1 szt. na okres 12 miesięcy,

6) krawat 1 szt. na okres 12 miesięcy,

7) koszulka T-shirt 1 szt. na okres 12 miesięcy,

8) koszula biała 1 szt. na okres 36 miesięcy,

9) koszula niebieska 2 szt. na okres 12 miesięcy,

10) koszulo-bluza letnia 2 szt. na okres 12 miesięcy,

11) półbuty 1 para na okres 12 miesięcy,

12) czapka letnia 1 szt. na okres 12 miesięcy,

13) kurtka krótka uniwersalna 1 szt. na okres 36 miesięcy

14) kurtka zimowa 1 szt. na okres 36 miesięcy,

15) buty sznurowane 1 para na okres 36 miesięcy,

16) rękawiczki zimowe 1 para na okres 36 miesięcy,

17) skarpety letnie 2 kpl. na okres 12 miesięcy,

18) skarpety zimowe 2 kpl. na okres 12 miesięcy,

19) sweter 1 szt. na okres 36 miesięcy,

20) spodnie "narciary" 1 szt. na okres 24 miesięcy,

21) pasek 1 szt. na okres 48 miesięcy,

22) pas 1 szt. na okres 72 miesięcy,

23) saszetka teczka na dokumenty 1 szt. na okres 48 miesięcy,

24) czapka zimowa 1 szt. na okres 48 miesięcy,

25) ubiór specjalny 1 kpl. bezterminowo,

26) kamizelka taktyczna 1 szt. bezterminowo.
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3. Strażnicy powinni użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z ich przeznaczeniem, i nosić 
w sposób nie naruszający godności munduru.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. 

Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.
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