Załącznik do uchwały Nr XLV/322/2006 Rady Miasta
Świdnik z dnia 28 września 2006 r.

STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU
I. Postanowienia ogólne
§1
1.Straż Miejska w Świdniku, zwana dalej Strażą, jest umundurowaną formacją –
gminną jednostką organizacyjną, działającą zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą o strażach gminnych,
aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta Świdnik i Burmistrza Miasta
Świdnik.
2.Straż Miejska w Świdniku spełnia służebną rolę w stosunku do społeczności
lokalnej, wykonuje swoje zadanie z poszanowaniem godności i praw obywateli.
3. Siedzibą Straży jest Miasto Świdnik a obszar działania stanowi teren Gminy
Miejskiej Świdnik.
4.Straż posiada i używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym
adresem siedziby.
II.Organizacja i zarządzanie jednostką
§2
1.Strażą kieruje Komendant Straży Miejskiej w Świdniku powoływany i odwoływany
przez Burmistrza Miasta Świdnik po zasięgnięciu opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji.
2.Przełożonym Komendanta Straży jest Burmistrz, który sprawuje bezpośredni
nadzór nad działalnością Straży a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
3.Straż współpracuje z Policją w związku z wykonywaniem swoich zadań na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz na
mocy zawartych porozumień o wzajemnej współpracy.
4.Komendant wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Komendy Straży.
5.Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa Regulamin Organizacyjny
nadany w formie uchwały przez Radę Miasta Świdnik.
III.Zakres działania
§3
1.Do zakresu działania Straży należy ochrona porządku publicznego na terenie
Gminy oraz inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
2.Zadania, o których mowa w ust.1 wykonują pracownicy Straży, zwani dalej
strażnikami.
3. Uprawnienia i obowiązki strażników określa ustawa.
IV.Gospodarka finansowa
§4
1.Straż jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z
wymogami ustawy o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
2.Podstawą działalności jednostki w zakresie gospodarki finansowej jest coroczny
plan finansowy zatwierdzany przez Komendanta Straży Miejskiej zgodny z układem
wykonawczym budżetu Gminy.
3.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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4.Za prawidłową realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Komendant
Straży Miejskiej.
V.Przepisy końcowe
§5
1.Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta Świdnik w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
2.Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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