
UCHWAŁA Nr  XIII/91/2012 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

 

w sprawie:  utworzenia Straży Gminnej 

 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

Samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. oraz art. 1 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 

2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o Strażach Gminnych (Dz.U z 1997 r, Nr 123, poz. 779 ze zm.), 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy: 

 

 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Tworzy się z dniem 1 marca 2012 r. w Gminie Czernikowo Straż Gminną – samorządową, 

umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy. 

 

§ 2 

 

Straż Gminna wykonuje zadania przewidziane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach 

Gminnych (Dz.U. z 1997 r, Nr 123, poz. 779 ze zm.) oraz innych przepisach i aktach prawa 

miejscowego. 

 

§ 3 

 

Straż Gminną umiejscawia się w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie. 

 

§ 4 

  

Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej pokrywane są z budżetu Gminy Czernikowo. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XIII/91/2012 

 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

REGULAMIN STRAŻY GMINNEJ 

 

ROZDZIAŁ 1 

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 ………………………… 

§ 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 etaty -  Komendanta , Strażnika. 

§ 8. 1. Strażą Gminną kieruje komendant powoływany i odwoływany 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.  

§ 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.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. 

 

 



Uzasadnienie 
 
 
 

Straż Gminna powołana zostaje w celu poprawy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego 

na terenie gminy. Uzasadnieniem powyższego przedsięwzięcia jest szczególnie egzekucja i kontrola 

przestrzegania przepisów następujących ustaw: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy 

prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy kodeks drogowy. Wyżej 

wymienione ustawy nakładają na gminę wiele obowiązków kontrolno-egzekucyjnych, dotyczących 

min. Gospodarki odpadami, wywozu nieczystości, dzikich wysypisk śmieci, bezpańskich psów oraz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teren Gminy zajmuje powierzchnię 169,37 km
2
 zamieszkiwaną 

przez 8848 mieszkańców. Ponadto na terenie gminy nie ma aktualnie już Posterunku Policji a  

gminę obsługuje Komisariat Policji w Lubiczu. Uzasadnione jest, więc utworzenie Straży Gminnej, 

która umieszczona zostanie w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy. Straż Gminna zostanie 

utworzona w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w odrębnych ustawach oraz aktach prawa 

miejscowego. Straż Gminna, jako samorządowa umundurowana formacja, będzie zatem uzupełniać 

działania Policji. 

 


