
Zarządzenie Nr 20/2012  

Wójta Gminy Czernikowo  

z 14 marca 2012 r.  

w sprawie Regulaminu Straży Gminnej 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 

1 i 2 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 

779 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Czernikowo z 

dnia 14 lutego 2012 r. o powołaniu Straży Gminnej 
 

 

zarządza się, co następuje: 
 

 

 

§ 1. 
 

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo wprowadza się Regulamin Straży 

Gminnej w gminie Czernikowo, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

 

§2 .  
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2012 r. 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 20/2012 Wójta 
Gminy Czernikowo  
z dnia 14 marca 20112 r. 

 

 

 

 

REGULAMIN STRAŻY GMINNEJ 
 

 

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Straż Gminna jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu  

zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i przestrzegania prawa na terenie gminy Czernikowo.  

§ 2. Terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny gminy Czernikowo. 
 

§ 3. Siedzibą Straży Gminnej jest budynek Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie 
 

§ 4. Straż Gminna używa pieczęci prostokątnej o treści: Urząd 

Gminy w Czernikowie - Straż Gminna  

ul. Słowackiego 12  

87-640 Czernikowo 
 

§ 5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie - należy rozumieć przez to Wójta Gminy Czernikowo; 

2 Komendancie - należy rozumieć przez to Komendanta Straży Gminnej Gminy  

Czernikowo. 
 

ROZDZIAŁ 2  

Organizacja i struktura Straży Gminnej 
 

§ 6. Komenda Straży Gminnej jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy Czernikowo. 
 

§ 7. W Straży Gminnej tworzy się dwa stanowiska - Komendanta, Strażnika. 
 

§ 8. 1.Strażą Gminną kieruje Komendant powoływany przez Wójta po zasięgnięciu opinii 

Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

2. Komendant poza kierowaniem Strażą Gminną wykonuje obowiązki strażnika. 

3. Kandydata na stanowisko komendanta wyłania się w trybie art. 3 a ustawy z dnia 22  

marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami). 
 

§ 9. Przełożonym komendanta jest Wójt. 



§ 10. Nadzór nad działalnością Straży Gminnej sprawuje: 
1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym - Wójt. 
2) fachowym - Wojewoda Kujawsko - Pomorski przy pomocy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. 
 

 

ROZDZIAŁ 3 

Zadania Straży Gminnej, uprawnienia i obowiązki strażnika 
 

§11. Zadania Straży Gminnej, uprawnienia i obowiązki   strażnika określa ustawa z dnia 29 

 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 z późn. zm.) 
 

 

 

 

§ 12. 1. Strażnik w czasie wykonywania czynności administracyjno - porządkowych jest 

obowiązany do noszenia munduru, znaku identyfikacyjnego i legitymacji służbowej. 

2. Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażnika 

określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 

112, poz. 713 z późn. zm.). 
 

ROZDZIAŁ 4 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13. Szczegółowy zakres czynności komendanta Straży Gminnej określa stanowiskowy 

zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ustalony przez Wójta. 
 

§ 14. Status prawny pracowników Straży Gminnej określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz. I593 zpóźn. zm.). 
 

§ 15. Zakup niezbędnego umundurowania dokonywany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków 

identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713 z  

późn.zm.). 
 

§ 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy o strażach gminnych. 
 

§ 17. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego przyjęcia. 


