UCHWAŁA NR 266/XIV/2015
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ), oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Straży Miejskiej w Płocku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 roku, zmieniona
Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r., Uchwałą Nr 748/LIII/10 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 266/XIV/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku

STATUT
Straży Miejskiej w Płocku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Straż Miejska w Płocku, zwana dalej „Strażą Miejską” jest jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock,
utworzoną na podstawie Uchwały Nr 466/XXXVI/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r.
2. Straż Miejska działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1383, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202,
z późn. zm.)

1.
2.
3.
4.

§2.
Straż Miejska jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
Terenem działania Straży Miejskiej jest Miasto Płock.
Siedziba Straży Miejskiej znajduje się w Płocku, przy ul. Otolińskiej 10.
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Prezydent Miasta Płocka.
Rozdział II
Przedmiot działalności Straży Miejskiej w Płocku

§ 3.
1. Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania
z poszanowaniem godności i praw człowieka.
2. Przedmiotem podstawowej działalności Straży Miejskiej jest ochrona porządku publicznego wynikającego
z ustaw i aktów prawa miejscowego.
3. Do podstawowych zadań Straży wynikających z ustawy o strażach gminnych należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) 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,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te
zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
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8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb
gminy,
10) kontrola publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do zadań Straży Miejskiej poza zadaniami określonymi w § 3 ust. 3 należy również egzekwowanie
przepisów prawa miejscowego.
Rozdział III
Mienie i gospodarka finansowa
§ 4.
1. Straż Miejska jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan finansowy określony na podstawie
środków finansowych przydzielonych uchwałą budżetową i przekazanych z budżetu Miasta Płocka.
3. Straż Miejska prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
5. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta
Miasta Płocka pracownicy.
6. Straż Miejska sporządza sprawozdania finansowe, które przesyła do właściwego wydziału Urzędu Miasta
Płocka, nadzorującego pod względem finansowym działalność Straży Miejskiej.
§ 5.
1. Strażą kieruje Komendant zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Prezydenta Miasta Płocka, po
zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Zastępcę Komendanta zatrudnia Komendant Straży Miejskiej.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 6.
1. Organizację, strukturę wewnętrzną, szczegółowe zasady funkcjonowania, podział zadań w poszczególnych
komórkach organizacyjnych i stanowiskach Straży Miejskiej określa Regulamin nadany przez Radę Miasta
Płocka odrębną uchwałą.
2. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1) W zakresie wykonawczym - Prezydent Miasta Płocka,
2) W zakresie wynikającym z art. 9 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach
gminnych - Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
§ 7.
Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 8.
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie na mocy uchwały Rady Miasta Płocka.
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