
Uchwała Nr XVI/13/2008
Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie   utworzenia straży gminnej 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 i 
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)  po  zasięgnięciu  opinii 
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy  się  w  Gminie  Pruszcz  Gdański  Straż  Gminną  –  samorządową 

umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy, zwaną 

dalej "Strażą".

§ 2. Straż wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

strażach  gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm. ) oraz w innych przepisach i 

aktach prawa miejscowego.

§ 3. 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański.

2. Siedzibą Straży jest miejscowość Łęgowo.

3.  Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywane są z budżetu gminy,  a 

uzyskane dochody odprowadzane do budżetu gminy.

§ 4. Nadaje  się  Straży  Gminnej  Regulamin  określający  jej  szczegółową  strukturę 

organizacyjną, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Załącznik do Uchwały Nr XVI/13/2008 
Rady Gminy Pruszcz Gdański

 z dnia 19 lutego 2008r.

REGULAMIN STRAŻY GMINNEJ 
  Gminy Pruszcz Gdański

Rozdział I

Przepisy ogólne

§  1.  ,,  Regulamin  Straży  Gminnej   Gminy  Pruszcz  Gdański”,  zwany  dalej 
,,Regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Straży Gminnej Gminy 
Pruszcz Gdański, zwanej dalej ,, Strażą”.

§  2.  1.  Straż  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy Pruszcz  Gdański  z  siedzibą  w 
Łęgowie, utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy nr XVI/13/2008 z dnia 19 lutego 
2008r.,  której  dochody  i  wydatki  są  w  całości  objęte  budżetem  Gminy  Pruszcz 
Gdański.
2. Straż działa na obszarze administracyjnym Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3.  1.  Straż jest  samorządową,  umundurowaną formacją,  utworzoną do ochrony 
porządku publicznego na terenie Gminy, działającą na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. nr. 123, 
poz.  779  z  póżn  zm.  )  oraz  wydanych  na  jej  podstawie  przepisach 
wykonawczych

- postanowień niniejszego Regulaminu

2. Administracja  Straży  wykonuje  zadania  związane  z  ewidencją  finansową  i 
materiałową oraz prowadzi sprawy kadrowe i korespondencję Straży.

Rozdział II

Struktura organizacyjna  Straży

§ 4. 1. Straż jest jednostka organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański.
2. Strażą  kieruje  Komendant  powoływany  i  odwoływany  przez  Wójta,  po 

zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
3. Przełożonym Komendanta jest  Wójt  Gminy Pruszcz Gdański,  a w zakresie 

fachowym – Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji.

     4. Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.



     5. Dla właściwego wykonywania zadań Straży określa się strukturę organizacyjną, 
         która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Obsadę etatową Straży ustala Komendant w porozumieniu z Wójtem Gminy.
7. Na wniosek Komendanta, decyzję o zmianie stanu etatowego podejmuje Wójt  
   Gminy.

§  5.1.  Całokształtem  działalności  Straży  kieruje  Komendant  na  podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

2.  Komendant  sprawuje  kierownictwo  w  zakresie  organizacji  pracy  Straży, 
zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań 
wynikających z Ustawy o strażach gminnych, innych ustaw, przepisów i aktów prawa 
miejscowego.
3.  Do zadań i kompetencji Komendanta należy:

a. planowanie i organizowanie pracy Straży
b. nadzorowane i kontrola realizacji zadań Straży
c. zarządzanie kadrami Straży
d. zarządzanie mieniem Straży
e. reprezentowanie Straży
f. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy

4. Komendant odpowiedzialny jest za:
a. właściwe funkcjonowanie i wyniki działań Straży
b. gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem
c. dyscyplinę służbową

Rozdział III

Zadania i środki działania Straży

§ 6.1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające 
z ustaw,  innych przepisów i  aktów prawa miejscowego.  Zadania te realizuje przy 
pomocy patroli prewencyjnych w formie:

- patrolu pieszego
- patrolu zmotoryzowanego
- patrolu zmotoryzowanego mieszanego we współpracy z Policją
- innego, wynikającego z potrzeb służby
- posterunków stałych lub doraźnych

2. Do zadań Straży  należy w szczególności:
a. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
b. kontrola  wywiązywania  się  właścicieli  i  zarządców  nieruchomości  z 

obowiązków wynikających z ustawy oraz uchwały Rady Gminy Pruszcz 
Gdański o utrzymaniu czystości i porządku

c. czuwanie  nad  porządkiem  i  kontrola  ruchu  drogowego-  w  zakresie 
określonym w przepisach o ruchu drogowym

d. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i 
zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

e. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 



zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem 
osób postronnych lub zniszczeniem śladów i  dowodów, do momentu 
przybycia  właściwych  służb,  a  także  ustalenie,  w  miarę  możliwości, 
świadków zdarzenia

f. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
g. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

zgromadzeń i imprez publicznych
h. doprowadzanie  osób  nietrzeźwych  do  izby  wytrzeźwień  lub  miejsca 

zamieszkania  jeżeli  osoby  te  swoim  zachowaniem  dają   powód  do 
zgorszenia  w  miejscu  publicznym,  znajdują  się  w  okolicznościach 
zagrażających  ich  życiu  lub  zdrowiu  albo  zagrażają  życiu  i  zdrowiu 
innych osób

i. informowanie  społeczności  lokalnej  o  stanie  i  rodzajach zagrożeń,  a 
także  inicjowanie  i  uczestnictwo  w  działaniach  mających  na  celu 
zapobieganie  popełnianiu  przestępstw  i  wykroczeń  oraz  zjawiskom 
kryminogennym  i  współdziałanie  w  tym  zakresie  z  organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

j. konwojowanie dokumentów,  przedmiotów wartościowych  lub wartości 
pieniężnych dla potrzeb gminy 

k. współpraca  z  Urzędem  Gminy,  jednostkami  organizacyjnymi  Gminy 
oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

l. wykrywanie i ustalanie sprawców „dzikich wysypisk śmieci”

3. Realizując swoje zadania Straż działa:
- samodzielnie
-  wspólnie  z  przedstawicielami  innych  organów powołanych  do ochrony 
porządku publicznego
- współpracuje z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach

4.  Funkcjonariusze  Straży  w  czasie  wykonywania  czynności  służbowych  są 
obowiązani  do  noszenia  przepisowego  umundurowania  i  wyposażenia  oraz 
posiadania legitymacji służbowej.
5. Na  imienny  wniosek  Komendanta,  Wójt  Gminy  wydaje  upoważnienie  do 
nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 listopada 
2003r. W sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz.U. Nr 208, poz. 2026).

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§  7.1.  W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszym  regulaminem mają  zastosowanie 
przepisy  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz innych aktów 
prawnych dotyczących straży gminnych.
2. Wewnętrzny  porządek  i  rozkład  czasu  pracy  Straży  określa  Regulamin  Pracy 
ustalony przez Komendanta.
3. Status prawny strażników i pracowników Straży określa ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997r.  o  strażach  gminnych  i  ustawa  z  dnia  22  marca  1990r.  o  pracownikach 
samorządowych
4. Normy przydziału  i  okresy używalności  umundurowania określa  Komendant  po 
uzgodnieniu z Wójtem Gminy.



5. Szczegółowy zakres czynności pracowników Straży określa Komendant.
6. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, a dotyczącym funkcjonowania 
Straży, Komendant wydaje zarządzenia.



U Z A S A D N I E N I E

W myśl art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych – rada 

gminy może utworzyć straż gminną. Rada gminy tworzy straż po zasięgnięciu opinii 

właściwego  terytorialnie  komendanta  wojewódzkiego  Policji.  Pismem  z  dnia  30 

listopada  2007r.  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pruszcz  Gdański,  działając  z 

upoważnienia  Rady  Gminy  Pruszcz  Gdański,  zwrócił  się  do  Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Gminie 

Pruszcz  Gdański  straży  gminnej.  Pismem  z  dnia  31  grudnia  2007r.  Komendant 

Wojewódzki  Policji  w  Gdańsku  poinformował  Przewodniczącego  Rady  Gminy 

Pruszcz Gdański, że nie wnosi zastrzeżeń co do utworzenia przedmiotowej formacji. 

Kompetencją rady gminy jest również nadanie straży gminy regulaminu, który określa 

szczegółową strukturę organizacyjną.
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