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UCHWAŁA Nr LVII/649/10 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Stra ży Miejskiej w Olsztynie 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, 
poz. 1240) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Straży Miejskiej w Olsztynie, jednostce 
budżetowej Miasta Olsztyn, statut stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Olsztyn  
Nr LXVI/827/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie 
nadania Statutu Straży Miejskiej w Olsztynie. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 

Zbigniew Dąbkowski 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr LVII/649/10 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE 

 
§ 1. 1. Straż Miejska w Olsztynie, zwana w dalszej 

części “Strażą”, jest jednostką organizacyjną działającą na 
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (Dz. U. z 1997 Nr 123 poz.779; Dz. U. z 2002  
Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003 Nr 130 poz. 1190; Dz. U.  
z 2008 Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 97, poz. 803). 

 
2. Siedzibą Straży jest miasto Olsztyn. 

 
3. Terytorialny zasięg działania Straży obejmuje 

obszar administracyjny Miasta Olsztyn i Gminy Dywity. 
 

4. Strażą kieruje Komendant, zatrudniany na podstawie 
umowy o pracę przez Prezydenta Miasta Olsztyn. 
 

§ 2. 1. Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest 
samorządową umundurowaną formacją, utworzoną  
do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta 
Olsztyn i Gminy Dywity. 

 
2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony 

porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa 
miejscowego. Zadania te wykonują pracownicy straży 
zwani „strażnikami”. 
 

§ 3. 1. Przedmiotem działania Straży Miejskiej jest: 
 
  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 
  2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego 

- w zakresie określonym w przepisach o ruchu 
drogowym, 

 
  3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w 
usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

 
  4) 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, 

 
  5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 

publicznej, 
 
  6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w 

ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 
publicznych, 

 
  7) 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, 

 
  8) 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, 

 
  9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych 

lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 
 
2. W związku z realizowanymi zadaniami straży 

przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy 
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne 
do wykonywania zadań oraz w celu: 
 
  1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia, 
 
  2) przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i 

porządku w miejscach publicznych, 
 
  3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń 

użyteczności publicznej. 
 



 

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Straży 
określa regulamin Straży nadany w drodze odrębnej 
uchwały Rady Miasta Olsztyn. 

 
§ 5. Straż prowadzi gospodarkę finansową według 

zasad określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, 
poz. 1240). 
 

§ 6. 1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej 
zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.  
W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa 
pracy wykonuje Komendant. 

 
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz 

związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy  
i pracowników określa regulamin pracy, nadany przez 
Komendanta. 
 

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą reguluje Regulamin 
wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Olsztynie, 
nadany przez Komendanta. 
 

§ 7. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być 
dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

 
 
 
 
 


