
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 16 marca 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/207104 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie nadania 
Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie, 'Yvprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Straż Miejska w Opocznie zwana dalej "strażą" jest samorządową umundurowaną 

formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, w tym 
koordynowanie przygotowań i realizacji zadań gminy wykonywanych w ramach 

powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, stanu 
klęski żywiołowej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych oraz 
zgromadzeń, a także planowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad 
zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia -
działającą na podstawie przepisów: 
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, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 713), 

4) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
631), 

5) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1398 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 756 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2171), 
8) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1897), 
9) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 13 72 z późn. zm. ), 



lO)ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), 

11) innych ustaw i aktów prawa miejscowego, 

12) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
13) niniejszego Regulaminu. 

2) w § 3 ust. 13 po pkt 9 dodaje się pkt 1 O w brzmieniu: 

„10) podejmowanie czynności z zakresu realizacji zadań zarządzania kryzysowego 
i spraw obronnych, w tym zadań gminy wykonywanych w ramach powszechnego 
obowiązku obrony, obrony cywilnej , ochrony przeciwpożarowej, stanu klęski 

żywiołowej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych oraz 
zgromadzeń, a także planowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad 
zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia" 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Opocznie. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

MIASTA 


