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Poz. 1873
UCHWAŁA NR XVII-7/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Wołominie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach
gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1795), a także Uchwały Nr XII-150/07 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 4 października 2007 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej – Rada Miejska
w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się regulamin organizacyjny Straży Miejskiej w Wołominie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXVIII-144/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Wołominie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina i Komendantowi Straży Miejskiej
w Wołominie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr XVII-7/2020
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STRAŻY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE

Poz. 1873
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ROZDZIAŁ I
organizacja, zadania i zakres uprawnień straży
§1
Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Wołominie
zwanej dalej „Strażą Miejską”.
§2
1. Strażą Miejską kieruje Komendant zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez
Burmistrza Wołomina, po zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji.
2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Wołomina.
3. Komendant reprezentuje Straż Miejską na zewnątrz oraz:
 nadzoruje działalność strażników,
 w granicach posiadanych uprawnień i z powołaniem się na takie uprawnienia wydaje
zarządzenia, polecenia służbowe, wytyczne, pisma okólne, itp.,
 realizuje zadania w zakresie współpracy z Radą Miejską, Burmistrzem Wołomina oraz
komisjami Rady Miejskiej,
 współdziała z organami administracji państwowej, samorządowej, służbami rządowej
administracji specjalnej oraz społeczeństwem, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wołomin,
 przyjmuje skargi i wnioski dotyczące pracy strażników, w szczególności podejmowanych
przez nich interwencji, czynności w sprawach o wykroczenia, przestrzegania zasad etyki
zawodowej,
 informuje niezwłocznie burmistrza o wydarzeniach mających wpływ na stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§3
1. Komendant Straży Miejskiej wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży
Miejskiej.
2. W skład komendy wchodzą:
 Zastępca Komendanta,
 strażnicy – etatowo od stopnia aplikanta, młodszego strażnika, strażnika, starszego
strażnika, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty, młodszego inspektora,
inspektora, starszego inspektora, zastępcy kierownika, kierownika, zastępcy naczelnika,
naczelnika,
 Główny księgowy,
 stanowisko ds. kadrowo – administracyjnych.
3. Strukturę organizacyjną określa załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Komendant określi dla poszczególnych stanowisk szczegółowy zakres czynności oraz
sposób ich wykonania.
5. Komendant ustali w drodze zarządzenia etat komendy, uwzględniając szczegółowy zakres
zadań na poszczególnych stanowiskach.
6. Komendant zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Straży Miejskiej.
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ROZDZIAŁ II
Czas pracy, zasady i dyscyplina pracy w Straży Miejskiej w Wołominie
§4
Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym, w podstawowym wymiarze czasu
pracy.
§5
Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz zasady wynagradzania określa
kodeks pracy.
§6
Służba strażników odbywa się według grafiku sporządzanego w systemie miesięcznym. Wszelkie
zmiany w grafiku służby mogą być wprowadzane przez Komendanta lub jego Zastępcę.
§7
Szczegółowe zasady pracy w Komendzie Straży Miejskiej w Wołominie określa regulamin pracy.
ROZDZIAŁ III
uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje i wyposażenie.
§8
1. Strażnik miejski pełni służbę w umundurowaniu służbowym, z wyposażeniem adekwatnym
do posiadanego przeszkolenia.
2. Stanowiska, rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży
Miejskiej określają odrębne przepisy.
3. W Straży Miejskiej dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją bądź zajmowanym
stanowiskiem, za wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym umundurowanie nie
przysługuje.
4. Komendant określi sposób przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów
umundurowania i wyposażenia strażników.
ROZDZIAŁ IV
przepisy końcowe
§9
Straż Miejska działa na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 10
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze uchwały Rady
Miejskiej w Wołominie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Wołominie

KOMENDANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
¼ etatu
ZASTĘPCA KOMENDANTA

STANOWISKO DS. KADROWOADMINISTRACYJNYCH
1 etat

REFERAT PROFILAKTYKI I EKOLOGII
5 etatów

REFERAT PATROLOWO –
INTERWENCYJNY
12 etatów

