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STATUT
Straży Miejskiej Kalisza
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Straż Miejska Kalisza, zwana dalej "Strażą" działa w szczególności na podstawie:
1)

2)
3)

4)
5)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142
poz.1591 z późn.zm.)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. nr 123, poz. 779 z
późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
innych przepisów dotyczących działania straży gminnych,
niniejszego Statutu.
§ 2.

1. Straż jest jednostką organizacyjną miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu,
działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Straż jest umundurowaną formacją działającą na terenie Kalisza. Siedzibą Straży jest
miasto Kalisz.
3. Straż jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
Rozdział II
Cel i zadania Straży
§ 3.
Celem działania Straży jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta
z poszanowaniem godności i praw obywateli.

§ 4.
1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności:
1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) prowadzenie kontroli w zakresie czystości i porządku w mieście,
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) 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,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
8) 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,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb gminy,
11) nadzór nad używanymi w obrocie publicznym i czynnościach urzędowych
przyrządów pomiarowych,
12) kontrolowanie placówek gastronomicznych i handlowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.,
13) prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
2. Straż może prowadzić działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i na zasadach zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta
Kalisza również poza terenem miasta Kalisza.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 5.

Strażą kieruje jednoosobowo Komendant, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.
§ 6.
W czasie nieobecności Komendanta obowiązki określone w § 5. przejmuje Zastępca
Komendanta
§ 7.
1. Komendant jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Kalisza po
zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przełożonym Komendanta
jest Prezydent Miasta Kalisza.
2. Komendant jako kierownik jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta Kalisza.
§ 8.
Zasady funkcjonowania Straży, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Radę Miejską Kalisza.
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
§ 9.
Majątek Straży stanowi własność komunalną i może być wykorzystywany jedynie do
realizacji celów związanych z działalnością statutową Straży.
§ 10.
Straż prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla
jednostek budżetowych.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Kalisza lub
w jego imieniu Wiceprezydent, w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

§ 12.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 13.
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

