
ZAP.ZIDZE|{IE xrr64l40
BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia 20 maja 2010r.
w sprawle

nadania Regulaminu Stra2y Miejskiej w Jpdrzejowie

Na podstawie ar1. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straZach gmimych (Dz. U. Nr
732, poz. 779 z pó2n. zm.) oraz $ 7, ust 1 pktl Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w .IEdrzejowie, bEdEcego zal4cznikiem do Zarzqdzenia Nr 347105 Burmistrza
Miasta JEdrzejowa z dnia 14 grudnia 2005roku - zarzqdzam, co nastEpuje:

$ r

Nadajq Stra2y Miejskiej w Jqdrzejowie regulamin, stanowi4cy zalqcznlk do niniejszego
zaruEdenia.

$ 2

Wyko nani e zar zqdzenia powi erzam S ekretarzowi Gm i ny.

$ 3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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REGULAMIN STRAZY MIEJSKIEJ
w J4DRZEJOWIE

Rozdzial I

Postanorvienia ogólne

$ r

1. Stra2 Miejska jest samorz4dow4 umundurowan4 formacj4 pelniqc4 sluZebna rolE
rvobec spolecznoSci lokalnej.

2. Stra2 jest umiejscowiona w strukturze Urzqdu Miejskiego w Jgdrzejowie na prawach
wydziatu jako Straz Miejska.

3. Regulamin niniejszy okreSla strukturg organizacyjn4 StraZy.
4. U21,te w regulaminie okreélenia oznaczajq:

1) StraZ * Stra2 Miejskqw Jgdrzejowie,
2) Komendant * Komendant Strazy Miejskiej,

5. StraZnik - pracormik (funkcjonariusz) Strazy Miejskiej.
6, Stra? dziala na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o stra2ach gminnych (Dz.

U. Nr 123,po2.779 zpóLn. zm.)

$ 2

1. Terenem dzialania stra?y jest obszar administracyjny Miasta i Gminy JEdrzejów.
2. Siedziba staLy mieSci sig w budynku Urzgdu Miejskiego przy ul. I 1-go Listopada 33

w Jgdrzejowie.
3. Stra2 uzyr,va pieczgci prostok4tnej z napisem StraZ Miejska w Jqdrzejowie, ul. 1l-go

Listopada 33, 28-300 Jedrzejów.

Rozdzial II
ZarJania Stra2y

$ 3

1. Stra2 wykonuje zadania w zakresie ochrony porzqdku publicznego wynikaj4ce z
ustaw i przepisów prawa miejscowego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuj4 pracownicy stra?y, zwani straZnikami,
po ukoriczeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego.

3. Do zadan stru2y nale?y w szczególnoSci:
1) ochrona spokoju i porzqdku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porz4dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreélonym w

przepisach o ruchu drogowym,
3) wspótdzialanie z wlaSciwymi podmiotami w zakresie ratowania tycia i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klgsk Zywiolowych
oraz innych miejscowych zagroAei,

4) zabezpieczenie miejsca przestEpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrohonych takim zdarzeniem przed dostqpem osób postronnych lub
zniszczeniem Sladów i dowodów, do momentu przybycia wlaSciwych sluZb, a tak2e
ustalenie, w miarq mo2liwoSci, Swiadków zdarzenia,



L .

5) ochrona obiektórv komunalny ch i urzqdzei u|yfecznoéci publi czn€1,
6) wspóidzialanie z organizatorami i innymi sluzbami w ochronie porz4dku podczas

zgromadzeú i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeíwrych do izb Wrzeíwiei lub miejsca zamieszkania,

jezeli osoby te zachowaniem swoim daj4 powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdujq siq w okolicznoSciach zagra2ajqcych ich Zyciu lub zdrowiu
albo zagra2aj4Lyciu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie spolecznoÉci lokalnej o stanie i rodzajach zagro\ei, a takíe
inicjowanie i uczestnictwo w dzialaniach majqcych na celu zapobieganie popelnianiu
przestqpstw i wykroczei oraz zjawiskom kryminogennym i wspóldzialanie w tym
zakresie z organizacjami paústwowymi, samorz4do!\rymi i organizacjami
spolecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartoiciowych lub waftoéci pieniqZnych
dla potrzeb gminy.

$ 4

l. StraZ w celu realizacji ustawowych zadan mohe przetwarzaó dane osobowe, z
wyl4czeniem danych ujawniaj4cych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl4dy
polityczne, przekonania religijne lub frlozofrczne, przynalebnoíó wyznaniow4
partyjn4lub zwiqzkow4 jak równieZ danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nalogach lub Zyciu seksualnemu,bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotycz4
uzyskane:

l) w wyniku wykonywania czynnoéci podejmowanych w postEpowaniu
wykroczenia,

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straz posiada dostgp
odrgbnych przepisów.

w sprawach o

na podstawie

$ s

1. StraZ prowadzi ewidencjE:
1) etatów,
2) wyposaZenia w Srodki przymusu bezpoSredniego,
3) wyników dziú.ai sfr{zy.
2. Komendant struZy przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji do dnia 31

stycznia kaZdego roku informacje o danych zawartych w ewidencji, o których mowa
w ust. l.

Rozdzial III

Organizacja Stra2y

$ 6

1. Stra2 pelni slu2bq w dni robocze w systemie zmianowym:



2.

3 .

l) I zmianaod godziny 730 do godziny 1530 w czwaftek od 600 do 1400
2) II zmianaod godziny 1400 do godziny 2200.

2. W szczególnych przypadkach za zgodq Burmistrza Miasta mohe pelnió sluzbE rv
niedzielg i SwiEta oraz dodatkowe dni wolne od pracy w tym równiez w godzinach
nocnych.

1 .

$ 7

Komendanfa stra?y, zatrudnia na podstawie umowy o
zaci4gni gciu opinii komendanta woj ewód zkiego Policj i.
opinii, Burmistrz mohe zatrudni(, komendanta po
przedstawienia wniosku o wydanie opinii.
Burmistrz Miasta JEdrzejowa podejmuje czynnoÉci w
stra2ników stra:2y.

pracQ Burmistrza Miasta, po
W przypadku nieotrzymania
uplywie 14 dni od dnia

zakresu prawa pracy wobec

$ 8

1. StraZ4kieruje komendanf strazy miejskiej.
2. Przelo2onym komendanta stra?y jest Burmistrz Miasta Jqdrzejowa.
3. Komendant stra?y jest bezpoSrednim przelolonym straZników zatrudnionych w

Strazy Miejskiej.
4. Komendant wykonuje swoje zadaniapzy pomocy straZników.
5. Komendant okreéla szczególov'ry zakres czynnoéci oraz sposób ich wykonania,

atakíe;
i) sprawuje nadzór nad dyscyplin4 pracy i przestrzeganiem stosowania prawa

przez straZników,
2) organizuje zaopatrzenie pracowników w sorty mundurowe i przedmioty

wyp o s aZen ia te chniczne g o,
wnioskuje o nagradzartie i awansowante strazników,
utrzymuje stale kontakty robocze z podmiotami wspóldzialajqcymi ze struZq
(zwlaszcza z Policj{ w zakresie ochrony porzqdku publicznego,
bezpieczeistwa mieszkaiców i ich mienia,
wspóldziala z organizacjami paristwowymi, samorz4dowymi i instytucjami
spolecznymi w zakresie zapobiegania popelnianiu przestqpstw i wykroczeú
or az i1 awiskom krymino gennym,
sklada sprawozdania z realizacji zadan wykonywanych przez StraZ Miejskq
orazprzekazuje Burmistrzowi Miasta informacje o sytuacji w mieScie,
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczqcychstra.,zy,
kaldorazowo przed rozpoczgciem czynnoSci slu2bowych komendant stra?y
lub upowabnionaprzez niego osoba przeprowadza odprawq, na której okreSla
lub przekazuje szczególowe zadania, rejon patrolu, sklad patrolu, inne istotne
uwagi - informacje.

6. Podczas nieobecnoSci komendanta, zastgpuje go funkcjonariusz przez niego
uoowaZnionv.

s e
1. Nadzór nad dzialalnoSci4 stra?y sprawuje Burmistrz Miasta.

) )
4)

7)
8)

5)

6)



4.

2. Nadzór nad dzialalno5ci4 straly w zakresie:
1) wykonywania uprawnieú, o których mowa w $ l7
2) u2ycia broni palnej bojowej oraz Érodków przymusu bezpoéredniego,
3) ewidencji, o której mowa w $ 5 ust. I
- sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji dzialajqcego
wjego imieniu.

3. W zwiqzkuz wykonywaniem swoich zadaistraz wspólpracuje zpolicj4. W tym celu
Burmistrz Miasta mo2e zawieraó z komendantem powiatowym Policji ptrozumienie o
wspólpracy straZy i Policji.

$ 1 0

1. Stra2nicy pelni4 sluzbg w patrolach skladaj4cych siE co najmniej z dwóch osób.
2. Na czelne kaZdego patrolu stoi dowódca patrolu.
3. W uzasadnionych przypadkach stra2nicy wykonuj4 zadania jednoosobowo , dotyczy to

zwlaszcza nieskomplikowanych czynnoéci administracyjno - porz4dkowych. Nie
dotyczy to podejmowania jakichkolwiek interwencji w sytuacjach zigrozenia Lycia,
zdrowia lub mienia.

$ 1 1

1' Do zadart patrolu nale2y w szczególnoSci realizowanie zadartpostawionych w czasie
odprawy do s\uzby, reagowanie na wszystkie przypadki naruszlnia prawa,
realizowanie innych zadanwynikaj4cych z ustaw or*áktó* prawa miejscowego.

$ 1 2

l. w Stra2y Miejskiej obowiQzuj4nizej wymienione stanowiska stralnicze:
1) aplikanta,
2) mlodszego stra2nika,
3) straZnika,
4) starszego straZnika,
5) mtodszego specjalisty,
6) specjalisty,
7) starszego specjalisty,
8) mlodszego inspektora,
9) inspektora,
l0) starszego inspektora,
I 1) komendanta.

$ 1 3

l. Stra2nikiem mo2e byó osoba, kt&a;
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukonczyla2l lat,
3) korzysta z pelni praw publi cznych,
4) posiada co najmniej wyksztalcenie Srednie,
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5) cieszy siq nienagann4 opini4
6) jest sprawna pod wzglEdem frzycznym i psychicznym,
7) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s4du za Écigane z oskar2enia

publicznego i umySlnie popelnione przestEpstwo lub przestqpstwo skarbowe,
8) ma uregulowany stosunek do slu2by wojskowej.

$ 1 4

1. Stra2nika zatrudnia siq na czas okreSlony nie dluZszy niz 12 miesiEcy, w ramach
którego odbywa on przeszkolenie podstawowe.

2. Zatrudnienie straznika na czas nieokeSlony mo2e nast4pió po ukoúczeniu przez niego
z wynikiem p ozy tywnym prze szko I enia po dstawowe go.

3. W uzasadnionych przypadkach moLna odst4pió od zatrudnienia straZnika na czas
okreÉlony, jezeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w stra|y.

4. Awans straZnika nastqpuje w drodze nadania stopnia sluZbowego
5. Stopnie nadaje Burmistrz Miasta na pisemny wniosek komendanta.

$ l s

1. Z dniem zatrudnienia straZnik sklada pisemne Slubowanie nastqpuj4ce treéci:
,,Slubu¡p uroczy5cie slu2yó Paústwu i rvspólnocie lokalnej, chronió porz4dek publiczny i
bezpieczeirstwo ludzi, przestrzegaó porz4dku prawnego i dyscypliny slu2bowej, dbaó o
etyk€ i dobre imip sluZby".

2. Slubowanie moíe byó równie| zloíone z dodaniem slów ,,Tak mi dopomóLBóg".

Rozdzial IV

Uprawnienia i oborvi4zki straZników

$ 1 6

1. Stra2nik wykonuj4c zadania, o których mowa w $ 3 ma prawo do:
l) udzielania pouczeú, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych Srodków

oddzialywania wychow aw czego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich

to2samoSci,
3) ujqcia osób stwarzajqcych w sposób oczywisty bezpoSrednie zagroíenie dla Zycia

lub zdrowia ludzkiego, a takle dla mienia i niezwlocznego doprowadzenia ich do
najbli2szej jednostki Policji, dokonywania kontroli osobistej, przeglqdania
zawarto Éci podrgcznych baga?y,

4) nakiadania grzywien w postEpowaniu mandatowym za wykroczenia okreélone w
trybie przewidzianym przepisami o postEpowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokony'wania czynno5ci wyjaSniaj4cych, kierowania wniosków o ukaranie do s4du,
oskar2ania przed s4dem i wnoszenie Srodków odwoiawczych - w trybie i zakresie
okreélonych w Kodeksie postEpowania w sprawach o wykroczenia;

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kól w przypadkach,
zakresie i trybie okreélonym w przepisach o ruchu drogowym,
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7) wydawania poleceú.
8) 2qdania niezbqdnej pomocy od insty'tucji paristwowych i samorzqdowych,
9) zwracania siq, w naglych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,

prowadzqcych dzialalnoSó w zakresie u?7úecznoíci publicznej oraz organizacji
spolecznych, jak równieZ do kazdej osoby o udzielenie dora2nej pomocy na
zasadach okreSlonych w ustawie o Policji.

2. Komendant stra?y w przypadku, gdy istnieje pofrzeba wykonania czynnoSci w
ramach prowadzonych czynnoSci wyjaSniaj4cych w sprawach o wykroczenia poza
obszarem jego dziaLania, ma prawo wnosió o udzielenie niezbEdnej pomocy w tym
zakresie do komendanta stra|y wla3ciwej dla miejsca wykonania czynnoSci.
W przypadku gdy na danym terenie nie funkcjonuje stra2, komendant, moae zwrlció
sig o przeprowadzenie poszczególnychczynnoSci dowodowych w ramach
prowadzonych czynnoSci wyjaSniaj4cych w sprawach o wykroczenia do organu
Policji wlaSciwego dla miejsca wykonania czynnoSci.

3. Straznik moíe stosowaó nastqpuj4ce Srodki przymusu bezpoSredniego wobec osób
uniemo2liwiajEcych wykonanie przez niego zadai okreSlonych w niniejszym
regulaminie:

1) srlp frzycznq w postaci chwyów obezwladniajqcych oraz podobnych technik
obrony,

2) kajdanki,
3) palki obronne wielofunkcyjne,
4) psy i konie sluZbowe,
5) paralizatory elektryczne,
6) ryczne miotacze gazu.

$ 1 7

l. Do podstawo!\ych obowiq,zków straZnika nale?y
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonanie poleceri

przelo2onych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godnoéci obywateli i wlasnej,
3) zachowanie tajemnicy paústwowej i sluZbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagroaenia Zycia, zdrowia lub mienia, a

takhe w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmoiciiZyczliwoéci w kontaktach z obywatelami, przeloaonymi,

podwladnymi oraz wspólpracownikami,
6) stale podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie sig z godnoéci4 w pracy i poza ni4

2. Do szczególowych obowiqzków straznika w slu2bie patrolowej narezy:
i ) patrolowanie v,ry znaczonego rej onu dzialania,
2) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porz4dku

publicznego, wynikaj4cych z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w
szczególnoSci:

- porzqdku i czystoSci na terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów,
- wykonywaniazadan i obowiqzków przez administratorów, gospodarzy
i wlaScicieli domów, lokali pod wzglEdemutrzymaniaczystoSci i porz4dku,

- porz4dku i estetyki obiektów iurzqdzenu?Tiecznoíci publicznej,
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- oznakowania i oSwietlenia ulic i posesji, w tym znaków drogowych, oÍaz
estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogloszeú,
- prawi dlow e go zab ezpie czenia i funkcj onowani a punktów Swietlnych,
- porz4dku ibezpieczeústwa ruchu na drogach,
- prowadzenia handlu obwoZnego, obnoSnego i na targowiskach,
- prawidlowego zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac
i nwestyc yj n o -remontowych.
- ochrony Srodowiska,

3) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porz4dku w miejscach
publicznych,

4) úzial w zabezpieczeniu miejsc przestgpstw, katastrof lub innych miejsc
zagrolonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostEpem osób postronnych lub
zniszczeniu éladów i dowodów,

5) egzekwowanie od wlaécicieli nieruchomoSci wla5ciwego wykonywania
obowi4zków utrzymani a czysto S c i i porz4dku or az utr zymani a zimowe go,

6) bezpoÉrednie zabezpieczenie porz4dku podczas zgromadzeh i imprez publicznych,
w tym uczestnictwo w dzialaniach zabezpieczaj4cych uroczystoéci paústwowe,
religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i inne,

7) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania Zycia i zdrowia ofiarom
wypadków lub innych zdarzen losowych,

8) legitymowania osób, udzielania pouczeri i informowania obywateli,
9) Sciganie wykroczeú poprzez:

- nakladanie grzywien w postqpowaniu mandatowym,
- dokonywanie czynnoSci sprawdzajqcy ch,
- sporzqdzanie do S4du Rejonowego Wydzial II Karny wniosków o ukaranie

w sprawach o wykroczenia,
10)podejmowanie dzialan dla ograniczeniazjawisk degradacji órodowiska naturalnego,

ze szczególnym uwzglqdnieniem przeciwdzial.aria niszczeniu zieleni miejskiej,
obiektów przyro dni czych, kompleksów parkowych or az zanieczy szczania w 6d,

1 l) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan
wskazuje, 2e nie s4 uZywane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych,

l2)przeprowadzenie kontroli przesfrzegania zakazów wynikajqcych z ustawy o
wychowaniu w trzetwoSci i przeciwdzialania alkoholizmowi orz z ustawy o
ochronie zdrowiaprzed nastppstwem uZywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

$ 1 8

l. Straznik podczas wykonywania czynnoSci slu2bowych obowi4zany jest do noszenia
przepisowego umundurowania, legitymacji sluzbowej, znaku identyfikacyjnego oraz
emblematu StraZy Miejskiej w JEdrzejowie.

2. StraZnik podczas wykonyr,vania czynnoSci sluZbowych jest obowi4zany przedstawió
siq imieniem i nazwiskiem, a ponadto na Zqdanie osoby, której czynnoSci te dotycz4
okazaó legitymacjp sluZbow4 w sposób umoZliwiaj 4cy odcz¡4anie i zanotowanie
nazwiska stra2nika oraz organu, który wydal legitymacjg.
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$ l e

Przy wykonywaniu czynnoSci sluZbowych straznik
p r zew idzianej d I a funkcj o n ari u s zy pub I i czny ch.
Prawa i obowi4zki funkcjonariuszy straZy reguluj4
przepisy ustawy o pracownikach samorz4dowych.

t .

Dodatkowe prawa funkcjonariuszy reguluj4 inne przepisy szczególne.

s 2 0

StraZnik nie moae bez zezwolenia komendanta podejmowaó innego zajqcia

zarobkowego.
W trakcie trwania stosunku pracy stra2nik nie moZe byó czlonkiem partii politycznej.
Stra2nicy moge siq zrzeszaó w zwiqzkach zawodowych, z tym 2e nie maj4 prawa do
strajku.

$ 2 1

Stra:Znik, który przy wykonywaniu zadai przekroczyl uprawnienia lub nie dopelnil

obowi4zku podlega:
odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej przewidzianej w ustawie o pracownikach

samorz4dolvych i w kodeksie pracy,
odpowiedzialnoóci kamej zgodnie z ustaw4 o stra2ach gminnych.

1 .

s22

Straznikom w okresie letnim przysluguje woda mineralna zgodnie ze szczególowymi
przepisami.
StraZnikom w okresie zimowym, pracuj4cym w patrolach pieszych przysluguje
po s ilek re generacyj ny z go dnie ze szcze gólowymi przepi sami.
StraZnikom przysluguje ekwiwalent pienigZnych wyplacany kwartalnie za

konserwacj g umundurowania.
WysokoÉ ó ekwiwalentu zo stani e okre Slona odrgbnym zarz4dzeniem.

Rozdzial V

Umundurowanie, dystynkcj e, odznaki

$ 2 3

1. Zgodnie z przepisami szczególovvymi umundurowanie straZnika sklada sip z ubiorów:
1) sluZbowego letniego i zimowego,
2) wyjSciowego letniego i zimowego,
3) specjalnego.

2. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodz4cymi w sklad ubioru
sluZbowego s4:

korzysta z ochrony prawnej

w zakresie stosunku pracy
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1) wiatrówka r,v kolorze ciemnogranatowyrn,
2) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówk4 koloru Zóltego, o kroju prostym -

letnie"
3) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówk4 koloru 2óltego, o kroju prostyrn -

zimowe,
4) spodnie z lamówk4 o kroju zwqZon¡,m, w-puszczane w obuwie (dla stra2ników

wystEpuj4cych w poczcie sztandarowym),
5) koszula blEkitna z dlugim rqkawem,
6) koszula blqkitna z krótkim rqkawem,
7) koszula biala z krótkim i dlugim rgkawem,
8) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
9) sweter w kolorze ciemnogranatowym,
10) czapka sluZbowa okr4gla (garnizonowa),
I l) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami,
12) czapka letnia typu sportowego (baseball),
1 3 ) kurtka letni a uniwers alna, krótka z b ezr pkawnikiem,
1 4) kurtka zimowa 3A w kolorze ciemno granatowym,
15) pólbuty,
16)buty zimowe,
17) pas glówny skórzany,
18)pasek do spodni,
l9) krawat czaÍny,
20) koszulka T-shirt w kolorze ciemnogranatowym z Zóliqjrm napisem ,,strtz miejska",
21) skarpety zimowe,
22)skarpety letnie,
23) rgkawiczki zimowe skórzane, czanÍre,
24)szalik zimowy.

3. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodz4cymi w sklad ubioru
wyjSciowego s4:

1) marynarka dwurzEdowa w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówk4 koloru 2óltego, o kroju prostym,
3) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówk4koloru ZóLtego, o kroju zwpíonym

wp'trszczane w buty (dla straZników, wystgpui4cych w poczcie sztandarowym),
4) koszula biaLaz dlugim rEkawem,
5) koszula biala z krótkim rgkawem,
6) czapka sluZbowa okr4gla (garnizonowa),
7) plaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym,
8) plaszcz letni w kolorze ciemnogranatowym,
9) rgkawiczki letnie (dla straZników wystgpuj4cych w poczcie sztandarowym),
10) buty wysokie typu desant (dla straZników wystgpuj4cych w poczcie sztandarowym),
1l)pas glówny skórzany, oficerski (dla straZników wystgpuj4cych w poczcie

sztandarowym).
4. zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodz4cego w sklad ubioru

specjalnego s4:
I ) kurtka z napisem z przodu i z tylu ,,straz miejska",
2) spodnie dlugie,
3) koszulka polo z napisem Stra2 Miejska,
4) pas parciany.
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5. Na umundurowanie funkcjonariuszy strazy skladaj4 siq równiez:

1) dystynkcje sluZbowe,
2) haftowany emblemat z herbem miasta,
3) emblemat orla,
4) sznur galowy,
5) korpusówki,
6) spinka do krawata,
7) numer identyfikacyiny z zawieszka,
8) peleryna przeciwdeszczowa,
9) identyfikat or z nazwiskiem,
1 0) kamizelka ostrzegaw cza z napisem Stra2 Miej ska,

1l) saszetka na notatnik i bloczek mandatowy.

6. StraZnik wyposa2ony jest w nastqpuj4ce irodki przymusu bezpoSredniego:

1) patka obronna wielofunkcyjna typu Tonfa,

2) kajdanki,
3) rgczny miotacz gazu.

7. StraZnikowi przysluguje komplet umundurowania zapevtniaiqcy wykonanie

obowi4zków slu2bowych o kaZdej porze roku.

8. poszczególne ubiory straznicy noszqwedlug zestawów ubiorczych z uwzglgdnieniem

pory roku. RozróZnia sig:
1) okres letni od 1 maja do 30 wrzeénia,
2) okres ¿imowy od 1 listopada do 31 marca.

Miesiqce kwi e c i eú i paadziernik stanowi4 okre sy przej sciowe.
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1. StraZnikowi zabrania siE noszenia skladników umundurowania:
l) w pol4czeniu z elementami ubioru cywilnego oraz przedmiotami, które

naruszaj 4 powagQ munduru,
2) którychsiópienza2ycia lub wyglqd zewnpttzny narusza powagQ munduru.

2. StraZnik jest óbowipzany noiió przedmioty umundurowania w sposób nie naruszaj4cy

g o dno é c i munduru o t az zgo dnie z ich pr zeznaczeni e m'

Rozdzial VI

Postanowienia koúcowe

$ 2 s

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje siq przepisy ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. o stráZach gminnych (Dz.tJ' Nr 123, poz,779 zpózn' zm') i ustawy z

dn¡á zt listopada 2008r. pracownikach samorz4dowych (Dz. u. Nr 223, poz. 1458),

orazprzepisy wykonawcze do tych ustaw.
zmiiny regulaminu dokonywane sQw trybie wlaéciwym do jego nadania.
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