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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie nadania regulaminu Straiy Miejskiej w todzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straiach 
gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486 oraz z 2015 r. poz. 1335) i § 5 ust. 4 statutu 
Straiy Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXXI/1320/06 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Strazy Miejskiej w todzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
Nr 268, poz. 2062), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. W regulaminie Straiy Miejskiej w Lodzi, stanowiqcym zalqcznik do uchwaly Nr XIII/202/11 
Rady Miejskiej w todzi z dnia 11 maja 201 1 r. w sprawie nadania regulaminu Straky Miejskiej w Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2014 r. poz. 203), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

l ) w $ 7 w u s t .  1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) Zastqpca Komendanta ds. Logistyki;", 

b) po pkt 10 dodaje siq pkt 10a w brzmieniu: 

,,10a) Oddzial Ogolnomiejski;", 

c) po pkt 1 1 dodaje siq pkt 1 1 a w brzmieniu: 

,, 1 1 a) Wydzial Monitoringu;", 

d) uchyla siq pkt 12, 19,20 i 23; 

2) 8 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. Komendantowi podlegajq bezpoirednio: 

1) Zastqpcy Komendanta (Zastqpca Komendanta ds. Operacyjnych, Zastqpca Komendanta 
ds. Prewencji, Zastqpca Komendanta ds. Logistyki); 

2) Glowny Ksiqgowy; 

3) Wydzial Kontroli i Skarg; 

4) Referat Kadr i Organizacji; 

5) Referat Analiz; 

6) Radca prawny; 

7) Stanowisko ds. BHP."; 

3) w 5 11 ust. 3 i 4 otrzymujq brzmienie: 

,,3. Zastqpcy Komendanta ds. Prewencj i podlegaj q: 

1) Oddzial Prewencji; 

2) Oddzial- Ogolnomiejski; 

3) Referat Profilaktyki Spolecznej . 
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4. Zastqpcy Komendanta ds. Logistyki podlegajq: 

1) Wydzial Dowodzenia; 

2) Wydzial Monitoringu; 

3) Referat Administracyjno-Gospodarczy."; 

4) w tj 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Szczegolowe zakresy obowiqzkow dla Zastqpcow Komendanta, Glownego Ksiqgowego, 
Naczelnika Wydzialu Kontroli i Skarg, Kierownika Referatu Kadr i Organizacji, Kierownika 
Referatu Analiz, Radcy prawnego oraz Stanowiska ds. BHP ustala Komendant."; 

5) w 5 16 w ust. 1 w pkt 3 kropkq zastqpuje siq Srednikiem i dodaje siq pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

,,4) kontrola miejsc przebywania osob bezdomnych oraz sluzenie im niezbqdnq pomocq 

5) wspolpraca z radami osiedli i staly kontakt z mieszkancami."; 

a) pkt 3 i 4 otrzymujq brzmienie: 

,,3) doprowadzanie osob nietrzeiwych do miejsc wytrzeiwien lub miejsca ich zamieszkania, jezeli 
osoby te zachowaniem swoim dajq powod do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujq siq 
w okolicznoiciach zagrazajqcych ich iyciu lub zdrowiu albo zagrazajq iyciu i zdrowiu innych osob; 

4) wspoldzialanie z organizatorami i innymi sluzbami w ochronie porzqdku podczas zgromadzen 
i imprez publicznych;", 

b) dodaje siq pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) calodobowa realizacja intenvencji zglaszanych przez mieszkancow."; 

7) po 5 17 dodaje siq 17a w brzmieniu: 

,,§ 17a. Do zadan Oddziah Ogolnomiejskiego nalezy w szczegolnoSci: 

1) ochrona terenow zielonych oraz wylapywanie bezdomnych zwierzqt na terenie Miasta Eodzi; 

2) kontrola zasad utrzymania zwierzqt domowych i gospodarskich; 

3) realizacja interwencji zwiqzanych ze zwierzqtami stwarzajqcymi zagrozenie w MieScie todzi 
oraz wspolpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; 

4) kontrola nieruchomoici pod kqtem gospodarowania odpadami komunalnymi i prawidlowoici 
spalania materialow w instalacjach grzewczych oraz egzekwowanie zakazu termicznego 
przeksztalcania odpadow na terenie otwartym; 

5) kontrola nieruchomoSci i miejsc publicznych pod kqtem wystqpowania dzikich wysypisk."; 

8) 18 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 18. Do zadan Wydzialu Dowodzenia naleiy w szczegolnoSci: 

1) koordynacja i planowanie wspolnych dzialan komorek organizacyjnych Straiy; 

2) koordynacja i planowanie wspolnych dzialan Straky z jednostkami samorzqdu terytorialnego 
i innymi instytucjami; 

3) przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgloszen intenvencyjnych oraz ich koordynacja; 

4) obsiuga GPS, bazy danych PESEL NET i CEPIK; 

5) przygotowywanie planow zabezpieczen oraz koordynacja imprez, Swiqt pahstwowych, 
zgromadzen, uroczystoici itp., odbywajqcych siq na terenie Miasta todzi; 

6) zabezpieczanie imprez masowych poprzez udzial obserwatorow; 

7) wspolpraca z mediami i dbanie o dobry wizerunek Straiy; 

8) prowadzenie strony internetowej i facebookowej Straiy oraz mapy zdarzen wystqpujqcych na 
terenie Miasta Eodzi."; 
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9) po 18 dodaje siq $ 18a w brzmieniu: 

,,§ 18a. Do zadan Wydzialu Monitoringu naleiy w szczegolnoSci: 

1) obsluga systemu monitoringu miejskiego; 

2) prowadzenie obsenvacji przestrzeni publicznych objqtych systemem monitoringu miejskiego; 

3) wspoldzialanie z organizatorami i innymi shzbami w ochronie porzqdku podczas zgromadzen 
i imprez publicznych w obszarach objqtych systemem monitoringu miejskiego; 

4) reagowanie na przejawy lamania prawa rejestrowane przy uiyciu Srodk6w technicznych; 

5) archiwizowanie i udostqpnianie zarejestrowanych materialow wideo podmiotom uprawnionym 
do przetwarzania tych danych; 

6) opracowywanie planow rozwoju sieci monitoringu miejskiego i ich realizacja."; 

10) uchyla siq § 19; 

11) w 22 uchyla siq pkt 9; 

12) w 23: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

,, 15) zapewnienie obslugi informatycznej i systemu IqcznoSci;", 

b) w pkt 16 kropkq zastqpuje siq Srednikiem i dodaje siq pkt 17 w brzmieniu: 

,,17) przygotowanie i przeprowadzenie postqpowan o udzielenie zamowien publicznych 
oraz realizacja zakupow na rzecz Strazy;"; 

13) w § 24 uchyla siq pkt 5; 

14) uchyla sic fj 26 i 27; 

15) uchyla siq fj 30; 

16) schemat struktury organizacyjnej Straiy Miejskiej w Eodzi, stanowiqcy zalqcmik do regulaminu 
Straiy Miejskiej w Eodzi, otrzymuje brzmienie okreSlone w zalqcmiku do niniejszej uchwaly. 

2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa E6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 
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Zafqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2016 r. 

Zalqcznik do regulaminu Strazy Miejskiej w Lodzi 

SCHEMAT STRUKURY ORGANIZACYJNEJ STRAZY MIEJSKIEJ W LODZl 

Oddz~at Dz~eln~cowy Oddziat Prewencji Wydz~at nowodren~a LD 
tadi-Batuty 

- 

Oddziat Dzielnicowy Wydziat Monitoringu 
todi-G6rna Ogolnomiejski 

Referat 
Ksiqgowohci 

Oddz~at Dz~elntcowy Referat Prof~laktyki Referat Adm~n~stracyjno- LG - 
tadi-Polesie Gospodarczy 

Wydziat Kontroli 

- 

Stanowisko /-7 

- 
Referat Kadr 
i Organizacji 

Referat Anal12 

tbdf  -Wldzew 

Oddz~at Dz~eln~cowy 
todi -~rodmief  cie 
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Uzasadnienie 

Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 

W zakresie treici postanowien w poszczegolnych rozdzialach 

W Rozdziale ,,Struktura organizacyjna" 

1) W strukturze organizacyjnej Straiy: 

a) Zmieniono nazwq stanowiska Zastqpca Komendanta ds. Administracyjno-Technicznych 
na Zastqpca Komendanta ds. Logistyki. Zmiana ta wynika z rozszerzenia kompetencji stanowiska poza 
pion Administracyjno-Gospodarczy, tj. sprawowania bezpoiredniego nadzoru nad Wydzialem 
Dowodzenia i Wydzialem Monitoringu. 

b) Utworzono Oddzial Ogolnomiejski w sklad ktorego wejdq: Sekcja Animal Patrol, Sekcja konna 
i Sekcja ekologiczna. Oddzial bqdzie realizowal swoje obowiqzki na terenie calego miasta. 

c) Zlikwidowano Wydzial Kontroli Ruchu Drogowego ze wzglqdu na odebranie strazom miejskim 
uprawnien do kontroli ruchu drogowego za pomocq fotoradaru. 

d) Utworzono Wydzial Monitoringu ze wzglqdu na rozbudowq systemu monitoringu miejskiego. 

e) Sekcjq ds. zarnowien publicznych oraz Sekcjq informatyki i lqcznoici wcielono do Referatu 
Administracyjno-Gospodarczego. Nadzor nad dzialaniem tych sekcji obejmie kierownik ww. referatu. 
Dzialanie to ma na celu odciqienie obecnego stanowiska Zastqpcy Komendanta ds. Logistyki 
(w uprzedniej strukturze Zastqpcy Komendanta ds. Administracyjno-Technicznych, ktoremu podlegaly 
obie sekcje). 

f )  Zlikwidowano Stanowisko ds. audytu wewnqtrznego. Ustawa o finansach publicznych nie 
naklada na strai miejskq obowiqzku zatrudnienia audytora wewnqtrznego, a dotychczasowe kontrole 
finansowe w Straiy Miejskiej w todzi nie wykazaly zadnych nieprawidlowoici co potwierdza, ze jest 
to jednostka dobrze zarzqdzana. Likwidacja Stanowiska ds. audytu wewnqtrznego przyniesie rowniez 
oszczqdnoici finansowe, kt6re sq potrzebne ze wzglqdu na ograniczenia w budzecie SM w paragrafie 
wynagrodzen osobowych. Powyzsza zmiana rownoczeinie nie wylqcza Straiy spod kontroli Miasta 
todzi oraz pozostalych sluzb kontrolnych dzialajqcych na zasadach ogolnych. 

g) Uszczegolowiono katalog podmiotow podlegajqcych bezpoirednio Komendantowi poprzez 
wskazanie, ze podlegajq mu: Zastqpcy Komendanta, Gl6wny Ksiqgowy, Wydzial Kontroli i Skarg, 
Referat Kadr i Organizacji, Referat Analiz, Radca Prawny i Stanowisko ds. BHP. 

h) Uszczegolowiono katalog podmiotow podlegajqcych bezpogrednio Zastqpcy Komendanta 
ds. Prewencji, poprzez wskazanie, ze podlegajq mu: Oddzial Prewencji, now0 powstaly Oddzial 
Ogolnomiej ski i Referat Profilaktyki Spolecznej . 

i) Uszczeg6lowiono katalog podmiot6w podlegajqcych bezpoirednio Zastqpcy Komendanta 
ds. Logistyki poprzez wskazanie, ze podlegajq mu: Referat Administracyjno-Gospodarczy, Wydzial 
Dowodzenia (uprzednio podlegly Komendantowi) i now0 powstaly Wydzial Monitoringu. 

W Rozdziale ,,Zakres zadan komorek organizacyjnych" 

1) W zwiqzku ze zmianq organizacji Straiy Miejskiej zmieniono zakres podmiotow, dla ktorych 
szczeg6lowe zakresy obowiqzkow ustala Komendant. 

2) Do zadan oddzialow dzielnicowych dopisano najwainiejsze obowiqzki (wczeiniej nieujqte 
w regulaminie) wykonywane przez straznikow dzielnicowych, tj. kontrole przebywania os6b 
bezdomnych, wspolpraca z radami osiedli oraz stab kontakt ze spolecznoiciq lokalnq. 

3) Zmieniono zwrot ,,izba wytrzezwien" na "miejsce wytrzeiwien" z uwagi na fakt, i i  dawne 
okreilenie przestalo pelnib funkcjq nazwy wlasnej miejsca, w kt6rym osoby nietrzeiwe pozostawiane 
sq do wytrzeiwienia. 
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4) Z zadan Oddzialu Prewencji wykreilono ochronq terenow zielonych i wylapywanie bezdomnych 
zwierzqt na terenie Miasta, poniewaz zadania te w nowej strukturze realizowal bqdzie Oddzial 
Ogolnomiej ski. 

5) Do obowiqzkow Oddzialu Prewencji dodano 2 zadania, tj. wspoldzialanie z organizatorami 
i innymi shibami w ochronie podczas zgromadzen i imprez publicznych oraz calodobowq realizacjq 
intenvencji. Zamieszczenie ich w regulaminie stanowi jedynie sformalizowanie realizowanych do tej 
pory zadan. 

6) Zapisano szczeg6lowe zadania now0 powstalego Oddziah Og6lnomiejskieg0, ktory zajmowad 
siq bqdzie ochronq zwierzqt oraz zadaniami z zakresu ochrony Srodowiska. 

7) Wymieniono katalog zadan Wydzialu Dowodzenia, ktory zostal zmieniony poprzez wykreSlenie 
obowiqzkow zwiqzanych z obslugq inonitoringu wizyjnego (obecnie zadania te przejql Wydzial 
Monitoringu). Dodano takze zadania zwiqzane z zabezpieczaniem imprez masowych, zgromadzen, 
Swiqt panstwowych i uroczystoici oraz koordynacjq dzialan komorek organizacyjnych Straiy. 
Wydzialowi Dowodzenia przypisano takze zadania zwiqzane z public relations. 

8) Wskazano zadania now0 powstalego Wydzialu Monitoringu, do ktorego nalezed bqdzie 
kompleksowa obsluga systemu lnonitoringu miejskiego. 

9) W zwiqzku z likwidacjq Wydzialu Kontroli Ruchu Drogowego wykreilono zadania przypisane 
teinu wydzialowi. 

10) Ze wzglqdu na likwidacjq stanowiska psychologa z zadari Referatu Kadr i Organizacji 
wykreSlono zadanie "zapewnianie pomocy psychologicznej i zapewnianie przeprowadzania badaii 
psychologicznych". Badania psychologiczne dla strainik6w miejskich realizowane sq zgodnie 
z punktem 6 zadan Referatu Kadr i Organizacji, tj. w ramach badan wstqpnych i okresowych. 

11) Dostosowano zakres zadan Referatu Administracyjno-Gospodarczego poprzez przypisanie 
zadan wcielonych do referatu sekcji (informatyki i lqcznosci oraz ds. zamowien publicznych). 

12) Z zadan Referatu Profilaktyki Spolecznej wykreilono kontrolq placowek oiwiatowych 
z wykorzystaniem psa sluzbowego. Obecnie istnieje wiele substancji psychoaktywnych popularnych 
wSr6d mlodzieiy (dopalacze, grzyby halucynogenne), ktorych pies nie jest w stanie wykryd podczas 
kontroli w szkole. Negatywny wynik kontroli moze spowodowad poczucie bezkarnoSci wSr6d uczniow 
naduiywajqcych niedozwolonych substancji. 

13) Wcielenie Sekcji ds. zamowien publicznych i Sekcji ds. informatyki i lqcznoSci do Referatu 
Administracyjno-Gospodarczego, spowodowalo usuniqcie wyodrqbnionych zadan tych sekcji 
z regulaminu. 

14) WykreSlono zakres zadan Stanowiska ds. audytora wewnqtrznego, ze wzglqdu na brak tego 
stanowiska w zmienionej strukturze. 

W Zalqczniku do regulaminu 

Dostosowano schemat struktury organizacyjnej do przeprowadzonych zmian organizacyjnych. 
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