
UCHWAŁA NR XLIV/841/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 706 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. W Regulaminie Straży Miejskiej w Katowicach nadanym uchwałą Nr XLVIII/489/97 Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska 
w Katowicach zmienioną uchwałą Nr XVI/288/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011r. § 
3 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Strażą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, zwany 
dalej „Komendantem”.

2. Komendant posiada upoważnienie do dokonywania czynności prawnych w imieniu Prezydenta Miasta 
Katowice na podstawie i w zakresie udzielonego w odrębnym trybie pełnomocnictwa.

3. Komendant działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność.

4. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w szczególności w formie zarządzeń, regulaminów 
i instrukcji.

5. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży strażników 
i pracowników.

6. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Straży,

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych,

3) wydawanie wewnętrznych poleceń, zarządzeń, instrukcji i regulaminów,

4) ustalanie i koordynowanie zadań Straży w zakresie ochrony porządku publicznego oraz nadzoru nad 
całokształtem spraw związanych z tymi zadaniami,

5) organizowanie pracy Straży oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy,

6) ustalanie i koordynowanie zadań Straży na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych,

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, 
Policją, Strażą Pożarną i innymi strażami gminnymi (miejskimi), jednostkami oraz instytucjami,

8) przygotowywanie stanowisk i informacji na posiedzenia komisji Rady Miasta Katowice,

9) właściwy dobór i racjonalne wykorzystanie kadr,

10) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem i wdrażaniem programów szkolenia i doskonalenia 
zawodowego strażników,

11) stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego,

12) nadzór nad dyscypliną pracy,
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13) współdziałanie z działającymi w Straży organizacjami związkowymi,

14) podejmowanie decyzji dotyczących zakupów materiałowych,

15) nadzór nad sporządzaniem analiz ekonomiczno-finansowych,

16) nadzór nad ochroną informacji niejawnych, danych osobowych oraz przestrzegania przepisów w tym 
zakresie,

17) realizowanie innych zadań wynikających z zakresu działania Straży zlecanych przez Prezydenta 
Miasta Katowice.

7. Komendant kieruje Strażą oraz sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad działalnością komórek 
organizacyjnych Straży przy pomocy Zastępców Komendanta Straży Miejskiej do spraw komunalnych 
i do spraw interwencyjno-prewencyjnych.

8. Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz podporządkowanie komórek organizacyjnych 
wynikające z zakresu działania Zastępców Komendanta, ustala Komendant.

9. Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie podejmowanych 
przez siebie decyzji, w tym za organizację i wyniki pracy podległych komórek organizacyjnych.

10. W czasie nieobecności Komendanta jego obowiązki wykonuje Zastępca Komendanta do spraw 
interwencyjno-prewencyjnych.

11. W przypadku i na czas równoczesnej nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta do spraw 
interwencyjno-prewencyjnych obowiązki Komendanta wykonuje Zastępca do spraw komunalnych.

12. W przypadku i na czas równoczesnej nieobecności Komendanta i Zastępców obowiązki Komendanta 
wykonuje strażnik wyznaczony przez Prezydenta Miasta Katowice.

13. W czasie nieobecności Zastępcy Komendanta jego obowiązki wykonuje strażnik wyznaczony przez 
Komendanta.”.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice i Komendantowi Straży Miejskiej 
w Katowicach.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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