
UCHWAŁA NR VII/52/2019
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (Dz. U. z 2018, poz. 928, 2399, z 2019 r. poz. 125) Rada Gminy uchwala

Regulamin Straży Gminnej Gminy Stare Babice:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Straż Gminna Gminy Stare Babice jako jednostka budżetowa Gminy Stare Babice, 
zwana dalej „Strażą" jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu 
wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie 
przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506);

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018, poz. 928, 2399, 
z 2019 r. poz. 125) i aktów wykonawczych do ustawy;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 126, 1669);

4) statutu Straży Gminnej Gminy Stare Babice;

5) niniejszego regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży gminnej.

§ 2. Funkcjonowanie Straży, opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, 
służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonanie powierzonych zadań.

Rozdział 2.
Zadania Straży

§ 3. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające 
z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Wójta 
w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych 
organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej 
„strażnikami".

3. Zadania Straży związane z obsługą administracyjną mogą wykonywać pracownicy 
Straży niebędący strażnikami, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach 
samorządowych.
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4. Zadania Straży związane z rejestracją zdarzeń w miejscach publicznych w sposób 
zdalny – przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość 
(za pomocą monitoringu wizyjnego) mogą wykonywać pracownicy cywilni Straży niebędący 
strażnikami na zasadach określonych w ustawie o strażach gminnych i w ustawie 
o pracownikach samorządowych.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 4. 1. Strażą kieruje Komendant Straży, zatrudniany przez Wójta, po zasięgnięciu opinii 
Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie.

2. Komendant kieruje Strażą poprzez wydawanie zarządzeń, decyzji i poleceń służbowych.

3. Komendant dla właściwego funkcjonowania Straży opracowuje i wprowadza do użytku 
regulaminy wewnętrzne i instrukcje.

§ 5. 1. Przełożonym Komendanta jest Wójt.

2. Komendant składa pisemne, roczne sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych 
przez Straż, w sprawozdaniu informuje o stanie porządku publicznego na terenie Gminy 
Stare Babice.

§ 6. 1. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu Straży wykonuje Komendant.

3. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży 
strażników, pracowników administracyjnych i pracowników cywilnych.

§ 7. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i innych 
pracowników Straży określa regulamin wynagradzania w Straży Gminnej Gminy Stare Babice, 
wydany przez Komendanta w odrębnym trybie, a w zakresie nieuregulowanym tymi 
zasadami, przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 8. 1. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się następujące komórki 
organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) zespół patrolowo - interwencyjny,

2) zespół wykroczeń,

3) stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, kadr i gospodarki mandatowej,

4) zespół starszych operatorów elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży przedstawia załącznik
do niniejszego Regulaminu.

§ 9. Zespół Straży stanowi - wyodrębnioną organizacyjnie część pracowników Straży 
odpowiedzialną w szczególności za realizację zadań specjalistycznych z zakresu ustawy 
o strażach gminnych oraz innych ustaw. Zespołem kieruje osoba wyznaczona
przez Komendanta Straży.

§ 10. Do realizacji aktualnych zadań Komendant może w drodze zarządzenia powoływać, 
poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone z pracowników Straży.

§ 11. 1. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:
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1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,

2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz 
osób trzecich,

3) składanie w imieniu Straży oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych 
do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych 
upoważnień,

4) zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie,

5) załatwienie petycji, skarg i wniosków,

6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika 
zakładu pracy.

2. Komendant sprawuje nadzór nad:

1) Zespołem patrolowo - interwencyjnym,

2) Zespołem wykroczeń,

3) Starszymi operatorami elektronicznych monitorów ekranowych,

4) Samodzielnymi stanowiskami.

§ 12. Do kompetencji Starszego operatora monitorów ekranowych należy:

1) obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na 
terenie gminy w sposób zdalny – przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie 
obrazu zdarzeń na odległość (za pomocą monitoringu wizyjnego) w szczególności:

a) obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, w celu prewencyjnego zapobieżenia 
popełnianiu przestępstw, a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy 
z komendantem,

b) na żądanie organów uprawnionych, zabezpieczanie i udostępnianie nagrań oraz innej 
dokumentacji dowodowej Systemu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania 
w porozumieniu i uzgodnieniu z Komendantem,

c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczanie od strony dowodowej i monitorowanie 
miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem, do momentu przybycia właściwych służb, a także 
podczas wykonywania przez nich czynności,

d) realizacja zadań zleconych przez Komendanta straży, reagowanie na zdarzenia 
z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach 
publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo 
zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

2) wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie 
obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

§ 13. Do zadań komórek organizacyjnych Straży i samodzielnych stanowisk pracy należy:
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1) Zespół patrolowo - interwencyjny - realizacja bieżących spraw oraz prewencja w zakresie 
porządku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustawą o strażach gminnych oraz prawem 
lokalnym,

2) Zespół wykroczeń - przygotowanie i prowadzenie spraw o wykroczenia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz prowadzenie spraw związanych 
z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

3) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, kadr i gospodarki mandatowej - prowadzenie 
spraw związanych z polityką kadrową i socjalną, zapewnienie organizacyjnej obsługi 
przedsięwzięć, pobieranie i rozliczanie bloczków mandatowych, prowadzenie 
dokumentacji i ewidencji grzywien w postępowaniu mandatowym, realizacja czynności 
związane z obiegiem dokumentów.

Rozdział 4.
Obowiązki i uprawnienia strażników i pracowników

§ 14. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić 
umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny, emblemat z herbem Gminy 
Stare Babice oraz upoważnienie.

§ 15. Sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników oraz ich obowiązki 
i uprawnienia określa Regulamin Pracy Straży ustalony przez Komendanta.

§ 16. Stanowiska, rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży 
określają odrębne przepisy.

§ 17. W Straży dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją- zajmowanym stanowiskiem, 
z wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym dystynkcje nie przysługują.

§ 18. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów 
umundurowania określa regulamin, nadawany przez Komendanta.

§ 19. Uprawnienia i obowiązki zatrudnionych w Straży strażników, pracowników 
administracyjnych określają ustawy, w szczególności ustawa o strażach gminnych i ustawa 
o pracownikach samorządowych.

§ 20. Sposób i tryb naboru kandydatów do Straży określa w drodze zarządzenia 
Komendant.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 21. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje 
Komendant.

§ 22. Dokonywanie zmian w regulaminie Straży następuje w trybie jego nadania.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu Pracy  .

§ 24. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 25. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/284/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 
2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice (Dz. U. Woj. Maz. 
z 2008 r. Nr 76, poz. 2754, z 2016 r. poz. 5313).
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§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice 
 

Straż Gminna Gminy Stare Babice została powołana w 2008. Po upływie 11 lat 
funkcjonowania zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian, które wynikają z faktu zmiany 
uregulowań prawnych. 

 
W ramach posiadanych etatów i powierzenia dodatkowych obowiązków zaistniała 

konieczność zmiany struktury organizacyjnej w Straży Gminnej wynikłej z faktu realizacji zadań 
w celu poprawy porządku i bezpieczeństwa. 

 
Z dotychczasowej struktury organizacyjnej (sekcji dyżurnych - 7 etatów) wyodrębniono 

następujące komórki organizacyjne: 

1) zespół patrolowo- interwencyjny (4 etaty) 
2) zespół wykroczeń (3 etaty) 

 

Dotychczasową sekcję samodzielnych stanowisk (1,5 etatu) - przekształca się na 
następujące stanowiska (4,5 etatu): 

1) starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych - 3 etaty 
2) stanowisko do obsługi kancelaryjnej, kadr i gospodarki mandatowej 1,5 etatu. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Henryk Kuncewicz 
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Załącznik  

do Uchwały VII/52/2019 

Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Komendant Straży Gminnej

1 etat

Zespół patrolowo -
interwencyjny /Zespół 

wykroczeń

7 etatów

Starszy operator 
elektronicznych 

monitorów ekranowych

3 etaty

Stanowisko do obsługi 
kanceraryjnej, kadr i 

gospodarki mandatowej

1 ½  etatu
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-1441743383

Imię: Henryk
Nazwisko: Kuncewicz
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  2 kwietnia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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