ZARZĄDZENIE

Nr 29/2020

Burmistrza Opoczna
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu

Straży

Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U
z 2019 r. poz. 1795) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn . zm.) zarządzam, co następuje:

§1
W Regulaminie Straży Miejskiej w Opocznie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XX/207/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie nadania
Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1795) i aktów wykonawczych do ustawy;"
b) W § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j . Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);"
2) w§ 2 ust. 4 po pkt 2 dodaje

się

pkt 3 w brzmieniu: „3) inni pracownicy."

3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Komendant jest bezpośrednim przełożonym
strażników oraz innych pracowników i określa dla nich szczegółowe zakresy
czynności. "

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Polecenia
wydaje bezpośredni przełożony."
5) w § 3 ust. 13 po pkt 8 dodaje
wizyjnego miasta."

się

strażnikom

pkt 9 w brzmieniu: „9)

i innym pracownikom

obsługa

systemu monitoringu

6) w § 3 po ust. 23 dodaje się ust. 24 w brzmieniu: „24. Strażnicy i inni pracownicy
obsługują system monitoringu wizyjnego miasta (obserwowanie i rejestrowanie obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych)."
7) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Prawa i obowiązki strażników i innych
pracowników oraz sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują:
1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
poz. 1795);

strażach

gminnych (t.j. Dz. U z 2019 r.

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
2019 r. poz. 1282);

samorządowych

(t.j. Dz. U z

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania

pracowników

samorządowych

(Dz. U poz. 936 z

późn.

zm.);

4) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie."
8) w § 5 uchyla

się

ust. 2.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi

Zarządzenie

wchodzi w

życie

§3
z dniem podpisania.

Straży

Miejskiej w Opocznie.

Uzasadnienie
Przywołany w podstawie prawnej Zarządzenia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych stanowi, że w przypadku, gdy straż umiejscowiona jest
w strukturze urzędu gminy, jej szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin straży
nadawany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Obecne brzmienie wskazanego
przepisu obowiązuje od dnia 24 grudnia 2009 r. Jego zmiana została dokonana ustawą z dnia
22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803). Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej
wyłączne kompetencje w zakresie nadania regulaminu straży, w tym straży funkcjonującej
w ramach urzędu, posiadała rada gminy. Wskazana nowelizacja ustawy o strażach gminnych
wprowadziła więc zmianę organu upoważnionego do nadania regulaminu straży
umiejscowionej w strukturze urzędu gminy.
Wobec powyższego, z dniem 24 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Opocznie utraciła
prawo do ustanawiania (a także do zmiany) regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie. Zgodnie
natomiast z § 143 w związku z § 32 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) "Jeżeli zmiana treści przepisu upoważniającego polega na tym, że zmienia się organ
upoważniony do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt zachowuje moc
obowiązującą; w takim przypadku organem upoważnionym do zmiany lub uchylenia aktu
wykonawczego wydanego na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego jest organ
wskazany w zmienionym upoważnieniu" . Powyższe oznacza, że zmiana treści przepisu
kompetencyjnego polegająca na tym, że zmienia się organ upoważniony do wydania
regulaminu straży umiejscowionej w strukturze urzędu, skutkuje tym, że dotychczasowy
regulamin nadany Uchwałą Nr XX/207/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 października
2004 r. zachowuje moc obowiązującą, zaś obecnie organem upoważnionym do jego zmiany
lub uchylenia jest organ wskazany w zmienionym upoważnieniu, tj . Burmistrz Opoczna.

