
 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/283/13 

RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia 23 maja 2013 r.  

Statut 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 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, Statut Straży Gminnej Gminy Stare Babice:  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Straż Gminna Gminy Stare Babice, zwana dalej „Strażą Gminną”, jest jednostką organizacyjną Gminy 

Stare Babice działającą w formie jednostki budżetowej oraz na podstawie:  

1) uchwały Nr XVII/169/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie utworzenia straży 

gminnej i nadania statutu;  

2) ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);  

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)  

6) innych przepisów regulujących działanie straży gminnych;  

7) niniejszego Statutu.  

§ 2. 1. Terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.  

2. Siedzibą Straży Gminnej jest budynek Urzędu Gminy Stare Babice w Starych Babicach przy ul. 

Rynek 21.  

§ 3. Straż Gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania 

z poszanowaniem godności i praw człowieka.  

§ 4. Straż Gminna używa pieczęci:  

1) okrągłej - w środku pieczęci herb Gminy Stare Babice, w otoku napis STRAŻ GMINNA Gminy Stare 

Babice ;  

2) prostokątnej - zawierającej nazwę - Straż Gminna Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, 05-080 Stare Babice.  

Rozdział 2. 

Mienie i gospodarka finansowa 

§ 5. 1. Składniki majątkowe przekazane do użytkowania przy realizacji ustawowych regulaminowych 

zadań Straży Gminnej stanowią mienie komunalne Gminy Stare Babice.  
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§ 6. 1. Straż Gminna jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym jednostki 

budżetowej”.  

3. Straż Gminna realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową 

i przekazywanych z budżetu gminy.  

4. Środki na działalność prowadzoną przez Straż Gminną określone w ust.3, przekazywane są na rachunek 

straży prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Stare Babice i mogą być wykorzystane 

przez straż do wysokości planu finansowego.  

Rozdział 3. 

Przedmiot działalności 

§ 7. 1. Straż Gminna wykonuje zadania określone w ustawie o strażach gminnych, w innych ustawach, 

rozporządzeniach oraz w aktach prawa miejscowego.  

2. Do zadań Straży Gminnej poza zadaniami określonymi w ust.1 należą w szczególności działania 

w zakresie:  

1) informowania o zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej 

i gazowniczej instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu 

innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń;  

2) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy 

do Straży;  

3) zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń, o których mowa w pkt 1 do czasu przybycia 

właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy;  

4) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;  

5) informowania właściwych służb i instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni 

jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia 

i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;  

6) zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,  

7) kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia czystości obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych;  

8) kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości 

w gminie, prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, zasad 

plakatowania i umieszczania ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.;  

9) podejmowania działań zmierzających do ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni gminnej, obiektów przyrodniczych, 

kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód;  

10) udzielania niezbędnej asysty pracownikom administracji samorządowej, na ich wniosek, przy 

czynnościach wykonywanych z mocy prawa;  

11) egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy Gminy Stare Babice.  

§ 8. Straż Gminna, realizując swoje zadania:  

1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych referatów gminy w zakresie określonym 

przez Wójta Gminy i Komendanta Straży Gminnej;  

2) współpracuje z Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych, 

wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte w ramach podpisanego 

porozumienia przez Wójta Gminy z Komendantem Powiatowym Policji (z/s w Starych Babicach).  
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Rozdział 4. 

Organizacja 

§ 9. 1. Strażą Gminną kieruje Komendant, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i osiągnięte 

wyniki.  

2. Komendanta zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy po, zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji.  

3. Przełożonym Komendanta jest Wójt Gminy.  

§ 10. 1. Straż Gminna jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

2. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w Straży Gminnej.  

§ 11. 1. Zadania należące do przedmiotu działania Straży Gminnej, za wyjątkiem określonym w ust. 2, 

wykonują pracownicy Straży Gminnej, zwani „ strażnikami”.  

2. Zadania Straży Gminnej związane z obsługą administracyjno-gospodarczą i finansową mogą wykonywać 

pracownicy Straży Gminnej niebędący strażnikami.  

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną działania Straży Gminnej określa regulamin straży nadany 

w drodze odrębnej uchwały przez Radę Gminy.  

§ 13. Regulamin pracy strażników i innych pracowników Straży Gminnej wprowadza Komendant Straży.  

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością Straży Gminnej sprawuje Wójt Gminy.  

2. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Straży Gminnej, w zakresie wskazanym 

w ustawie o strażach gminnych, przy pomocy Komendanta Stołecznego Policji działającego w jego imieniu.  

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 1. Komendant, w trybie określonym przez Wójta Gminy, składa sprawozdanie z realizacji zadań 

wykonywanych przez Straż Gminną oraz przekazuje informacje o stanie porządku publicznego na terenie 

Gminy Stare Babice.  

2. Komendant przedstawia Radzie Gminy pisemne, roczne sprawozdanie z działalności Straży Gminnej 

w terminie do ostatniego dnia maja roku następnego.  

§ 16. Dokonywanie zmian w statucie Straży Gminnej następuje w trybie właściwym do jego nadania.  

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.  

§ 18. Traci moc § 2  Uchwały Nr XVIII/169/08 Radny Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2008r. 

w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu z późn. zm. (Dz. U. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 76, poz. 

2753 z późn. zm.).  

§ 19. 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  

Obowiązujący Statut został zatwierdzony w 2008r, kilkakrotnie zostały zmienione przepisy prawne między 

innymi w ustawie o strażach gminnych, w ustawie o finansach publicznych.  

Istnieje konieczność dostosowania statutu Straży Gminnej Gminy Stare Babice do obecnych uregulowań 

prawnych.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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