UCHWAŁA NR XXXV/219/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie utworzenia straży gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się w Gminie Bogoria Straż Gminną - samorządową umundurowaną formację do ochrony
porządku publicznego na terenie Gminy.
§ 2. Straż Gminna wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) oraz w innych przepisach i aktach prawa miejscowego.
§ 3. Komenda Straży Gminnej jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy.
§ 4. Nadaje się Straży Gminnej Regulamin określający jej szczegółową strukturę organizacyjną. Regulamin
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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REGULAMIN STRAŻY GMINNEJ
R o z d z i ał I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Straż Gminna w Bogorii zwana dalej Strażą jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z póź.zm.)
§ 2. Terenem działania Straży jest obszar Gminy Bogoria.
§ 3. Siedzibą Straży jest obiekt Urzędu Gminy Bogoria przy ul. Rynek 14.
§ 4. Straż używa pieczęci „Urząd Gminy Bogoria – Straż Gminna”.
§ 5. Straż jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy.
R o z d z i ał I I
ORGANIZACJA STRAŻY
§ 6. W Straży występują następujące stanowiska:
1. Komendant Straży Gminnej
2. Strażnicy Straży Gminnej – 2 etaty.
§ 7. 1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii
Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Przełożonym Komendanta jest Wójt.
3. Kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej i strażnika Straży Gminnej wyłania się w drodze
naboru.
4. Do zadań Komendanta należy;
1) planowanie zadań Straży,
2) kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,
4) reprezentowanie Straży na zewnątrz.
§ 8. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje:
1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym – Wójt Gminy.
2) fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego Policji.
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§ 9. Komendant straży kieruje pracą funkcjonariuszy Straży i odpowiada za prawidłowe wykonanie przez nich

2) fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego Policji.
§ 9. Komendant straży kieruje pracą funkcjonariuszy Straży i odpowiada za prawidłowe wykonanie przez nich
zadań.
R o z d z i ał I I I
ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA STRAŻY
§ 10. Straż jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjnoporządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w odrębnych ustawach
oraz aktach prawa miejscowego.
§ 11. Do zadań Straży poza określonymi ustawą o strażach gminnych należy:
1) kontrola wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku utrzymywania tych nieruchomości,
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
b) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
c) oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
2) wykrywaniu i ustalaniu sprawców "dzikich" wysypisk śmieci,
3) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
4) kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach,
5) kontrola utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych,
6) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym
otoczeniu,
7) ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców,
8) reprezentowanie Straży przed właściwym Sądem,
9) okresowa kontrola stanu dróg gminnych, rowów i urządzeń melioracyjnych.
§ 12. Realizując swoje zadania – Straż:
1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku
publicznego,
2) współpracuje z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
R o z d z i ał I V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Dz. U. Nr 123, poz.799 o strażach gminnych i wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.
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§ 14. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
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