
Uchwała Nr XXXVIII/480/97
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z dnia 29 września 1997 r.

w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności z 
prawem przeprowadzonej “prywatyzacji” BOM 7 i BOM 8.
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�����������1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 
9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686) oraz § 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta stanowiącego Załącz�ik nr 3 do Statutu Miasta Szczecina ( Uchwa ła Nr 
XXVIII/360/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 02 grudnia 1996 r.)
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uchwala, co następuje:
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Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzeni kontroli w zakresie zgodności z prawem 
“prywatyzacji” BOM 7 i BOM 8 oraz prawidłowości funkcjonowania ZBiLK, BOM ze 
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia majątku komunalnego.
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Kontrola powinna być zakończona do 01.12.1997 r. a jej wyniki przedstawione na sesji w 
miesiącu grudniu 1997 r.

����

��������

����

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Uchwały Nr ............../97
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“S T R A Ż M I E J S K A W S Z C Z E C I N I E” 

S P I S T R E Ś C I

1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

2. Rozdział II Zadania i środki działania Straży 1 - 2

3. Rozdział III Organizacja Straży ��



4. Rozdział IV Działanie Straży 3 - 4 

5. Rozdział V Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży 4

6. Rozdział VI Umundurowanie, dystynkcje i odznaki 4 - 6

7. Rozdział VII Postanowienia końcowe 6

ROZDZIAŁ I
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1. Straż Miejska w Szczecinie,zwana dalej "strażą", jest umundurowaną formacją 
utworzoną Zarządzeniem Nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 



października 1991 r., przekształconą Uchwałą Nr XL/558/93 Rady Miejskiej w 
Szczecinie z dnia 29 lipca 1993 r. w komunalną jednostkę budżetową. 

1. Straż działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 
179 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami). 

2. Straż jest jednostką organizacyjną miasta Szczecina. 

���

������

���

1. Terenem działania straży jest obszar administracyjny miasta Szczecina. 

1. Siedzibą straży jest Urząd Miejski w Szczecinie. 
2. Straż używa pieczęci okrągłej i prostokątnej - wzór pieczęci określa załącznik Nr 1 
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ROZDZIAŁ II
ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA STRAŻY
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1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw 
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2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusze straży wykonują 
wyłącznie czynności administracyjno - porządkowe oraz niezbędne czynności mające 
na celu fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
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Do zadań straży należy w szczególności :

1. zapobieganie popełnianiu wykroczeń i wykrywanie wykroczeń, 
2. ochrona porządku w miejscach publicznych, 

fizyczne zabezpieczanie, do czasu przybycia właściwych służb, miejsca popełnienia



przestępstwa lub wykroczenia w celu utrzymania miejsca zdarzenia w takim stanie, w 
jakim pozostawił je sprawca, a także zabez�
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3. współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie 
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a. przestępstwach, 
b. wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży, 
c. osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej 

pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia, 
d. innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi albo mienia, 
e. awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, 

energetycznej i gazowniczej, 
f. uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i 

oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 

4. dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub ich 
miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia 
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

5. kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta. 
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2. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, 
3. kierowania wniosków o ukaraniu do kolegium do spraw wykroczeń, 
4. oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń, 
5. dokonywania na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

czynności 

sprawdzających w zakresie określonym w art. 24 ust. 4 ustawy o Policji,

6. ujęcia i bezzwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w 
przypadkach przewidzianych w art. 205 Kodeksu postępowania karnego, 

1. blokowania kół pojazdów. 
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1. W razie niepodporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie 
prawa, funkcjonariusze straży mają prawo stosować następujące środki przymusu 
bezpośredniego :

1. fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź 
konwojowania osób, 

2. pałki służbowe, 
3. psy służbowe obronne. 

2. Użycie środków przymusu bezpośredniego, wymienionych w ust. 1, przez 
funkcjonariuszy straży może nastąpić przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji 
oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA STRAŻY
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1. Strażą kieruje komendant i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Komendanta powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Szczecina. 
3. Komendant działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zarząd Miasta Szczecina. 
4. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy. 
5. W skład Komendy wchodzą : 
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b. księgowości, 
c. interwencyjno- operacyjne. 
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a. obsługi sekretariatu i kadr, 
b. operacyjnych. 
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1. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich 
wykonywania określa komendant straży w regulaminie organizacyjnym. 

2. Regulamin organizacyjny straży zatwierdza Prezydent Miasta. 
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Nadzór nad działalnością straży sprawuje :

� w zakresie wykonawczym - Prezydent Miasta lub inna osoba działająca z jego 
upoważni��
�!�

2. w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji. 

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁANIE STRAŻY
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1. Straż posiada odrębny rachunek bankowy, swoje wydatki realizuje poprzez budżet 
miasta, a dochody odprowadza do budżetu. 

2. Dysponentem rachunku bankowego jest komendant straży. 
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1. Straż prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzanego 
przez Zarząd Miasta Szczecina. 

2. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest komendant straży. 

ROZDZIAŁ V
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY
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Prawa i obowiązki funkcjonariuszy straży regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
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Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze straży korzystają z ochrony 
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznyc�

����

��������

����

1. Funkcjonariusze straży podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są 
do noszenia przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej oraz znaku 
identyfikacyjnego. 

2. Funkcjonariusz straży, przystępując do czynności służbowych, jest obowiązany podać 
imię i 

nazwisko, a ponadto, na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać 
legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie (zapisanie) nazwiska 
funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację.

ROZDZIAŁ VI
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1. Umundurowanie funkcjonariuszy straży składa się z ubiorów : wyjściowego i 
służbowego, których wzory określa załącznik Nr 2 do Statutu. 

2. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wchodzącego w skład ubioru 

wyjściowego są :
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2. spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką (lampasem) koloru żółtego lub 
spódnica w kolorze ciemnogranatowym, 

3. koszula w kolorze białym, 
4. czapka garnizonowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym z otokiem w szachownicę 

żółto - granatową, 
5. obuwie w kolorze czarnym, 
6. krawat w kolorze czarnym. 

3. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru 
służbowego są:
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2. kurtka uniwersalna w kolorze czarnym, 
3. spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką (lampasem) w kolorze żółtym lub 
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4. wiatrówka w kolorze ciemnogranatowym, 
5. koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem, 
6. sweter w kolorze ciemnogranatowym, 
7. koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym z długim rękawem, 
8. koszula letnia w kolorze błękitnym z krótkim rękawem, 
9. krawat w kolorze czarnym, 
10. czapka garnizonowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym z otokiem w szachownicę 

żółto - granatową, 
11. czapka zimowa z nausznikami w kolorze ciemnogranatowym z futrem w kolorze 

czarnym, 
12. czapka letnia typu baseball w kolorze ciemnogranatowym, 
13. pas główny w kolorze czarnym, 
14. obuwie w kolorze czarnym. 
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1. Na umundurowanie funkcjonariuszy straży składają się również :

1. dystynkcje, których wzory określa załącznik Nr 3 do Statutu, 
2. znak identyfikacyjny, którego wzór określa załącznik Nr 4 do Statutu, 
3. emblematy i korpusówki, których wzór określa załącznik Nr 5 do Statutu. 



2. Na nakryciach głowy wchodzących w skład umundurowania funkcjonariuszy straży 
umieszcza się stylizowany wizerunek orła w kolorze żółtym, którego wzór określa 
załącznik Nr 6 do Statutu. 

1. Na guzikach zewnętrznych przedmiotów umundurowania, w kolorze tego przedmiotu, 

umieszcza się wizerunek orła w koronie.
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� Dystynkcje na ubiorze wyjściowym (w tym sznury) i służbowym są haftowane w 
kolorze żół����

2. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtek, marynarki, wiatrówki, swetra, 
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1. Funkcjonariuszowi straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający 
wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku. 

2. Poszczególne ubiory funkcjonariusze straży noszą według zestawów ubiorczych, z 

uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się :

1. okres letni od 1 maja do 30 września, 
2. okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. 

Miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejścio	�

3. Normy przydziału i okresy używalności na poszczególnych stanowiskach określa 
odrębnym zarządzeniem komendant.
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Funkcjonariusze straży powinni :



� użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem 
ubiorczym oraz zgodnie z ich �����������
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2. nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru. 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Zmiany w Statucie straży następują w trybie jego nadania.


