
UCHWAŁA Nr 140/XXIV/08 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu. 

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych 
(Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się w Gminie Gozdowo Straż Gminną – samorządową umundurowaną formację do ochrony 
porządku publicznego na terenie Gminy, zwaną dalej „Strażą”. 

§ 2.1) Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Gozdowo. 

2) Siedzibą Straży jest budynek Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21. 

§ 3. Straż Gminna w Gozdowie wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz aktach prawa miejscowego. 

§ 4. Nadaje się statut jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Ratkowski 
 
 

Załącznik 
do uchwały nr 140/XXIV/08 

Rady Gminy Gozdowo 
z dnia 30 grudnia 2008r. 

 
STATUT 

Straży Gminnej w Gozdowie 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Straż Gminna w Gozdowie, zwana dalej „strażą”, jest jednostką organizacyjną Gminy Gozdowo utworzoną 
uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr 140/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 
1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) . 

§ 2. 

1. Terenem działania straży jest obszar administracyjny gminy Gozdowo. 

2. Siedzibą straży jest budynek Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21. 

3. Straż używa pieczęci: 

 okrągłej z wizerunkiem godła państwowego o treści: „Straż Gminna w Gozdowie” 

 prostokątnej o treści: „Straż Gminna w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo” 

Rozdział 2 
Zadania i środki działania straży 

§ 3. 



Straż jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-
porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w odrębnych 
ustawach oraz aktach prawa miejscowego. 

§ 4. 

W szczególności do zadań Straży należy: 

1. Egzekwowanie przestrzegania prawem określonego porządku publicznego: 

 ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju 
straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia, 

 czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych, 

 odbywanie wspólnie z Policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością. 

2. Kontrola prawidłowości i oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, pra-
widłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc 
plakatowania i ogłoszeń. 

3. Sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów. 

4. Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno-remontowych. 

5. Oddziaływanie na służby gminne odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych 
w kierunku zwiększenia efektywności ich działania. 

6. Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

7. Ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją. 

8. Współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o: 

 Przestępstwach - Policji, 

 wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży, 

 osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – pogoto-
wia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia, 

 innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi albo mienia, 

 awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowni-
czej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu in-
nych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń, 

 uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlenia ulic 
oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 

9. Zabezpieczenia miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb. 

10. Dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez 
opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia. 

11. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy. 

§ 5. 

Realizując swoje zadania – Straż: 

1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony po-
rządku publicznego: 

2) współpracuje z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 3 
Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży 

§ 6. 

Funkcjonariusze straży mają prawo do: 



1. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji oraz wy-
danych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

2. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w odrębnych przepisach, 

3. kierowania wniosków o ukaranie do Sądu, 

4. oskarżania przed Sądem w sprawach o wykroczenia, 

5. dokonywania na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia czynności sprawdzają-
cych we zakresie określonym w art. 24 ust. 4 ustawy o Policji, 

6. ujęcia i bezzwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w przypadkach przewidzianych w art. 205 Kodeksu 
postępowania karnego, 

7. usuwania i blokowania kół pojazdów, 

8. udzielania ustnych pouczeń i wręczenia pisemnych upomnień obywatelom dopuszczających się wykro-
czeń i uchybień w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku 
publicznego i czystości, 

9. wnioskowania do Wójta o wydanie decyzji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego wykracza-
jących poza kompetencje Straży. 

§ 7. 

1. W razie niepodporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie prawa, funkcjonariu-
sze straży mają prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 

a) fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób, 

b) pałki służbowe, 

c) psy służbowe obronne. 

2. Użycie środków przymusu bezpośredniego, wymienionych w ust. 1, przez funkcjonariuszy straży może 
nastąpić przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wyko-
nawczych. 

§ 8. 

Przy wykonywaniu czynności funkcjonariusze korzystają z ochrony prawnej i przewidzianej dla funkcjona-
riuszy publicznych. 

§ 9. 

Funkcjonariusze w czasie wykonywania czynności administracyjno-porządkowych są obowiązani do nosze-
nia przepisowego munduru i legitymacji służbowej. 

§ 10. 

Funkcjonariusz straży, przystępując do czynności służbowych, jest obowiązany podać imię i nazwisko, a 
ponadto, na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwia-
jący odczytanie (zapisanie) nazwiska funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację. 

§ 11. 

Funkcjonariusze Straży są pracownikami samorządowymi. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy nieujęte w 
niniejszym statucie regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 

§ 12. 

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby jest zobowiązany do zwrotu uzbrojenia i umundurowania, składniki 
umundurowania, które nie podlegają zwrotowi określa Wójt. 

2. W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia funkcjonariusz ma obowiązek niezwłocznie zgło-
sić o tym komendantowi Straży podając okoliczności utraty. 

3. Komendant Straży w przypadku, o którym mowa w ust. 2 jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające. 

Rozdział 4 
Organizacja straży 



§ 13. 

1. Strażą kieruje komendant i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Straży Gminnej jest Komenda. 

3. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy. 

4. W Straży występują następujące stanowiska: 

a) Komendant Straży Gminnej, 

b) Zastępca Komendanta Straży Gminnej, 

c) Inspektorzy Straży Gminnej. 

5. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania określa 
komendant straży. 

6. Minimalną liczbę etatów Straży Gminnej określa się na 3 osoby. 

§ 14. 

1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy. 

2. Przełożonym Komendanta jest Wójt. 

§ 15. 

Sprawozdania z wykonania zadań Straży składa Wójtowi Komendant Straży. 

§ 16. 

Nadzór nad działalnością Straży sprawuje: 

1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym – Wójt Gminy, 

2) fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów rejo-
nowych Policji. 

§ 17. 

Komendant straży kieruje pracą funkcjonariuszy Straży i odpowiada za prawidłowe wykonanie przez nich 
zadań. 

Rozdział 5 
Umundurowanie, dystynkcje, odznaki 

§ 18. 

1. Umundurowanie funkcjonariuszy straży składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego. 

§ 19. 

1. Na umundurowanie funkcjonariuszy straży składają się również: 

 dystynkcje, 

 znak identyfikacyjny, 

 emblematy i korpusówki. 

2. Na nakryciach głowy wchodzących w skład umundurowania funkcjonariuszy straży umieszcza się styli-
zowany wizerunek orła w kolorze żółtym. 

§ 20. 

1. Funkcjonariuszowi straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiąz-
ków służbowych o każdej porze roku. 

2. Poszczególne ubiory funkcjonariusze straży noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory 
roku. Rozróżnia się: 

 okres letni od 1 maja do 30 września, 

 okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. 

Miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe. 



§ 21. 

Funkcjonariusze straży powinni: 

1) użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem ubiorczym oraz zgodnie z 
ich przeznaczeniem, 

2) nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru. 

Rozdział 6 
Postanowienie końcowe 

§ 22. 

Zmiany w statucie straży następują w trybie jego nadania. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Ratkowski 
 
 

 


