
 

 

UCHWAŁA NR IX/96/13 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 roku 

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu z późn. zm.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw.  

z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779 z późn. 

zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania 

regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W skład Komendy Straży, jako aparatu pomocniczego komendanta, wchodzą:  

1) zastępca komendanta;  

2) główny księgowy;  

3) kierownicy referatów;  

4) specjalista ds. audytu wewnętrznego i skargowości;  

5) główny specjalista ds. kadr, szkoleń i bhp;  

6) strażnicy;  

7) pracownicy administracyjni i obsługi.”; 

2) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Strukturę organizacyjną Straży tworzą:  

1) referat ds. prewencji;  

2) rejonowi;  

3) dyżurni;  

4) referat ds. interwencji;  

5) sekcja patrolowo-interwencyjna;  

6) oskarżyciele publiczni;  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2013 r.

Poz. 1723



7) sekcja ruchu drogowego;  

8) referat finansowy;  

9) sekcja administracyjno-gospodarcza;  

10) kancelaria.”; 

3) schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Bytomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu  

 

 

Jerzy Rogowski 
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Załącznik do Uchwały Nr IX/96/13   

Rady Miejskiej w Bytomiu   

z dnia 28 stycznia 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1723


		2013-02-22T11:13:15+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




