UCHWALA NR XLIV/61/2018
RADY MIASTAWT-OCT-AWEK
z dnia 5 czenrvca 2018r.

zmieniajqca uchwalg w sprawie nadania Regulaminu Straiy Miejskiej we Wloclawku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(D2,U.22018r.,po2.994, poz, 1000) oraz art. I ust.2 ustawy zdnia2g sierpnia 1997r. o straZach
gminnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 706, oraz z 2017 r. poz.60)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1, W uchwale Nr lX50/20'15 Rady Miasta Wloclawek z dnia 23 czerwca 201b r. w sprawie
nadania Regulaminu sha2y Miejskiej we woclawku zal4cznik do uchwaly otzymuje bzmienie jak
w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

$

2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi

$

3.1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Miasta Wloclawek,

2. uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci popzez ogloszenie

w

Biuletynie

Informacji Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

(ry9!4dniczqcy
Rady $iqsta
Rafal Sobolewski

srutq RlQl MrAsrl wr0ctAwEF
/iclr'r"- r rrirsk I l,,i3

I | :l i) il !vi,:rci.t\4,ek

S*ierdzam zgdnall
z

aryginaten

iz izt. tots

DYREKTOF.BIURA

uasaaffinat<

Zalqcznik

do Uchwafy Nr xttvl6L|2OLS
Rady Miasta Wlocfawek
z

dnia 5 czerwca 2018 r.

REGULAMIN STRAzY MIEJSKIEJ

WEWIOCTAWKU
Rozdziaf

I

Postanowienia 0g6lne

51.

Regulamin Strazy Miejskiej

we Wloclawku zwany dalej "Regulaminem", okre6la strukturq

organizacyjnE, zasady kierowania, zadania kom6rek organizacyjnych
jednostki.

i

gospodarkq finansowq

S 2. Strai Miejska we Wloclawku, zwana dalej ,StraiE", jest budZetowa jednostkq organizacyjnq
Gminy Miasto Wloclawek.

I

3. Obszarem dzialania Straiy jest teren Gminy Miasto Wloclawek.

I4. Strai posiada sztandar.
Rozdzial ll

Struktura organizacyjna Straiy Miejskiej

I5.1, Strukturq

orBanizacyjnE Straiy tworza nastepujqce kom6rki organizacyjne:

L) Wydzial Patrolowo

-

Interwencyjny,

2) Wydzial Slu2b Dy2urnych i Prewencji,
3) Zesp6l Administracyjny, Kadr i Plac,

4) Zesp6l Finansowo

-

Ksiqgowy.

2. W ramach Wydzial6w tworzy siQ zespoly stra2nik6w do wykonywania zadari o charakterze
specjalistycznym.

S 6.1. W skfad struktury organizacyjnej wchodzE r6wnie2 stanowiska samodzielne, podlegajEce
bezpoSrednio Komendantowi Straiy, zwanemu dalej Komendantem.
2. Schemat struktury organizacyjnej StraZy okresla zalqcznik do niniejszego Regulaminu.

5 7. Komendant w drodze zarzqdzenia okresla strukturQ kom6rek

organizacyjnych oraz wykaz

stanowisk w poszczeg6lnych kom6rkach i stanowisk samodzielnych.

5 8. Dla realizacji okre6lonych zadari Komendant moie tworzyi, poza strukturq organizacyjna
ustalonE w 5 5, doraine zespofy zloione z pracownik6w r62nych kom6rek organizacyjnych
i stanowisk samodzielnvch.

Rozdziaf

lll

Zasady kierowania Straiq Miejskq
5 9.1. Komendant jest przelo20nym wszystkich pracownik6w Stra2y.

2. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy ZastQpcy Komendanta, Gl6wnego Ksiqgowego
oraz naczelnik6w i kierownik6w kom6rek organizacyjnych.

910.

Funkcjonowanie Straiy opiera siq na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, sluibowego
podporzEdkowania, podzialu czynno6ci oraz indywidualnej odpowiedzialno5ci za wykonywanie
powierzonej pracy.

911.

l.

Komendant ustala zakresy obowiqzk6w dla pracownik6w, o kt6rych mowa w 5 14, zgodnie

z bezposredniq podleglo5ciq.

2, Zakresy obowiqzk6w dla pozostatych pracownik6w ustalajE odpowiednio zastqpca komendanta
oraz naczelnicy i kierownicy kom6rek organizacyjnych 5tra2y, a zatwierdza Komendant.

3. Komendant, dla wfa6ciwego funkcjonowania Straiy okresla w drodze zarz1dzenia, w szczeg6lnoSci:
1) Regulamin pracy;
2) Regulamin wynagradzania;
3) Regulamin mundurowy;

4) Regulamin pelnienia slu2by patrolowej;
5) Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych.

4, Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Wlocfawek.

912.1. Komendant dla wla6ciwego funkcjonowanla Stra2y wydaje zarzqdzenia, instrukcje i polecenia
slu2bowe.

2.

Do zadah Komendanta nale2y:

1)

rozpatrywanie spraw zastrzeionych do osobistej aprobaty i podejmowanie w tym
zakresie decyzji;

2)
3)

4)

organizowanie pracy StraZy w spos6b zapewniajqcy pelnq, okreslonq ustawq
o strazach gminnych, uchwalami Rady Miasta Wtoclawek iinnymi aktami prawnymi
- realizacjq zadaf;
wykonywanie czynno6ci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
zatrudnionych w Straiy pracownik6w;
wsp6fdzialanie z Wydzialem ZarzEdzania Kryzysowego Urzedu Miasta Wloclawek

w

5)

zakresie realizacji zadari, przewidzianych dla Straiy, w zakresie zarzqdzania
i reagowania kryzysowego, ochrony ludnofci i spraw obronnych ze szczeg6lnym
uwzgfQdnieniem zadai Miejskiego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego oraz
w zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego ijego eksploatacji;
organizowanie wsp6fpracy z innymi podmiotami dzialajqcymi na rzecz porzqdku
i bezpieczetistwa publicznego;

6)

opracowanie projektu planu finansowego

i

dysponowanie finansami Stra2y

w granicach okreSlonych uchwala budZetowq Rady Miasta Wloclawek;

7)

sprawowanie og6lnego nadzoru nad prawidfowo(ciq wykonywania zadai przez
pracownik6w Straiy;

8)

przedkladanle wla5ciwym organom okresowych sprawozdaf i informacji.

513. Komendant reprezentuje Strai na zewnEtrz.

I

14. Komendantowi podlegajq bezpo5rednio:
1) Zastqpca Komendanta;

2)

Naczelnik Wydziafu Sfuib Dy2urnych i Prewencji;

3) Kierownik Zespolu Admlnistracyjnego, Kadr i Pfac;
4) Gl6wny ksiqgowy, kt6ry jest jednoczesnie Kierownikiem Zespolu Finansowo-Ksiqgowego.

S 15. W czasie nieobecnosci Komendanta, czynno(ci nale2qce do jego kompetencji na podstawie
upowainienia wykonuje Zastqpca Komendanta lub w okreSlonym zakresie wyznaczony naczelnik
kom6rki organizacyjnej.

S 16. ZastQpcy

Komendanta Stra2y podlega bezpo5rednio Naczelnik Wydzialu Patrolowo

-

Interwencyjnego.
E

l7,

Do zadaf Zastqpcy Komendanta naleZy:

1)
2)

koordynowanie wsp6lprary z Policjq oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie
ochrony spokoju i porzqdku publicznego;
wsp6ldziafanie z Policjq miQdzy innymi w zakresie dyslokacji patroli, zabezpieczenia
zgromadzei iimprez publicznych oraz postQpowania z kierowcami naruszajEcymi przepisy
ruchu drogowego;

3)

zapewnienie sprawneBo koordynowania silami Strazy, szczeg6lnie w przypadku realizacji

4)
5)
6)
7)
8)

9)

zadai wymagajAcych podjQcia wsp6lpracy pomiqdzy wydziafami i zespolami;
wsp6ldzialanie w zakresie oznakowania ulic z zarzEdcami d169, udziat w posiedzeniach
iwnioskowanie do Komisji Organizacji Ruchu o dokonanie zmian w zakresie organizacji ruchu
orogowego;
dokonywanie analizy i oceny w zakresie prawidlowoici istniejAcych procedur oraz
podejmowanie dziala6 zmierzajqcych do eliminacji pojawiajqcych siq niekorzystnych zjawisk
majqcych wplyw na funkcjonowanie Straiy;
identyfikowanie ryzyka, proponowanie mechanizm6w kontrolnych w celu uzyskania
akceptowalnego poziomu ryzyka;
opracowywanie rocznych plan6w i kierunk6w dziafari przewidzianych dla Straiy;

zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji

o

bieiQcych

wydarzeniach w zakresie pelnienia slu2by;
inicjowanie i kontrola wykonywania obowiqzk6w przez stra2nik6w.

Naczelnicy i Kierownicy kom6rek organizacyjnych wykonujq uprawnienia bezposredniego
przelo2onego w stosunku do podlegaiqcych im pracownik6w, kieruiq z upowainienia Komendanta

918.

okreSlonymi odcinkami dzialalnoScl Straiy izapewniaje prawidlowq realizacjq powierzonych zada6.

Rozdziaf lV
Zadania kom6rek organizacyjnych
$ 19. Do wsp6lnych zadafl kom6rek organizacyjnych Stra2y nalezy:

1)

przygotowywanie projekt6w korespondencji

w

zakresie spraw przekazywanych do

realizacji;

2)

prowadzenie rejestr6w

i ewidencji

zwiqzanych z dzialalnoSciq stra2y

w

zakresie swojej

wla5ciwo6ci;

3)

przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji isprawozdari oraz innych materiaf6w
na polecenie bezpoSrednich przefo2onych;

4)

wsp6ldzialanie w sprawach, kt6re wymagajq uzgodnien miqdzy kom6rkami organizacjami.

5 20. Do zadai Wydziafu Patrolowo

1) ochrona spokoju i

-

Interwencyjnego naleiy:

porzqdku

w

miejscach publicznych, przeciwdzialanie popelnianiu
wykroczen i przestepstw oraz ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk o charakterze
kryminogennym, wsp6ldziafanie w tym zakresie z innymi slu2bami, instytucjami
iorganizacjami;

2) organizowanie sluiby patrolowo - interwencyjnej;
3) kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreSlonym w przepisach o ruchu drogowym;
4) ochrona porzqdku publicznego podczas zgromadzed i imprez publicznych we wsp6ldzialaniu
organizatorem i innymi slu2bami;
zabezpieczanie miejsc przestqpstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeri do momentu
z

5)

przybycia wlaSciwych sluib, a takie w miarq moiliwo6ci ustalenie Swiadk6w zdarzenia,;

6)

wsp6fdzialanie z wlaSciwymi podmiotami

pomocy

w

w zakresie ratowania 2ycia izdrowia obywateli,
i skutk6w klqsk iywiofowych oraz innych

usuwaniu awarii technicznych

miejscowych zagroieh;

7)

udzielanie asysty innym podmiotom

i

osobom

w

zakresie wynikajEcym

z

wlaSciwych

przepis6w;

8)

wykonywanie zadai w zakresie ochrony obiekt6w komunalnych
publicznej;

i

urzadzef uiytecznoSci

9)

doprowadzanie os6b nietrzeiwych do miejsca ich zamieszkania, jednostki policji badi
przekazywanie ich pod opiekq sluib medycznych, je2eli osoby te swoim zachowaniem dajq
pow6d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujE sie w okolicznoiciach zagraiajqcych ich
2yciu lub zdrowiu albo zagraiajq iyciu izdrowiu innych os6b;
10) konwojowanie dokument6w, przedmiot6w wartoiciowych lub wartoSci pieniq2nych
dla potrzeb Gminy Miasto Wloclawek;

11) informowanie spolecznoici lokalnej o stanie i rodzajach zagro|eh;
12) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad pozbywania siq nieczystosci stalych

teren6w nieruchomo6ci;
13) kontrolowanie wlaicicieli nieruchomoici pod kqtem spalania odpad6w;
14) wsp6ldzialanie z przedstawicielami publicznego transportu zbiorowego
i cieklych

z

okreSlonym odrqbnymi przepisami;

w

zakresie

zadai na rzecz ochrony zwierzEt, przeciwdziala nie zagro2eniom dla Zycia
izdrowia ludzi w zwiqzku z utrzymywaniem zwierzat domowych, egzekwowanie obowiazku

15) wykonywanie

ich huma nitarnego traktowania;

16) prowadzenie czynno5ci wyjaSniajqcych w sprawach o wykroczenia;
17) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad czynno6ciami wyja(niajqcymi

w

sprawach

o wykroczenia, w tym prawidlowoici wypelniania przez stra2nik6w formularzy mandat6w
karnych;
18) zapewnienie ladu

i

porzqdku publicznego oraz bezpieczeistwa uczni6w

w

bezpoSredniej

blisko6ci plac6wek o5wiatowych znajdujqcych siq w rejonach slu2bowych;

19) kontrola punkt6w zbierania odpad6w metali
w odrqbnych przepisach;

w

zakresie

i

na

zasadach okreslonych

20) wykonywanie innych obowiqzk6w wynikajqcych z Regulaminu pelnienla sluiby patrolowej
oraz zarzqdzert Komendanta i poleceri bezpo6rednich przeloionych.

I21.

Do zadai Wydzialu Slu2b Dyiurnych i Prewencji nale2y:

1)

organizowanie i zapewnienie ciaglo6ci:

a)

2l
3)

4)

sluiby dyiurnej Strazy,
b) obsfugi stanowiska monitoringu wizyjnego,
c) dziafalnogci dydaktycznej iprewencyjnej z dzieimi imlodzie2q;
koordynowanie dziala6, nadzorowanie oraz kontrolowanie wykonywania zadai przez
stra2nik6w pelniqcych sfuibq na terenie miasta;
przyjmowanie zgloszef't przez dy2urnych dotyczEcych zdarzei majEcych znamiona
przestqpstwa lub wykroczenia albo o innym charakterze, dokumentowanie ich oraz
podejmowanie odpowiednich dzialaf przy pomocy strainik6w pelniqcych sluibq lub
informowanie o nich dyiurnego jednostki Policji lub innych sluib ratowniczych;
obserwowanie i rejestrowanie zdarzef w miejscach publicznych przez obslugq monitoringu,
informowanie dyiurnego jednostki celem podjQcia dziafai przez stra2nik6w pelniqcych
sfuibQ w terenie;

5)
6)

obslugiwanie baz informatycznych dostqpnych na stanowisku dy2urnego I udostQpnianie
straZnikom informacji niezbqdnych do wykonania czynnoSci slu2bowych i upowa2nionym
podmiotom tj. policji, prokuraturze, sadom;
wykonywanie czynno5ci dyspozytorskich i nadzorowanie w odpowiednim zakresre
wykorzystywa nia pojazd6w sluibowych Stra2y;

7)

nadzorowanie przechowywania w Komendzie Stra2y broni palnej, technicznych Srodk6w
przymusu bezpoiredniego i6rodk6w lqczno(ci oraz innych element6w wyposaienia, a tak2e
sprawowanie specjalnego dozoru nad obiektami stra2y - kontrolowanie zabezpieczenia
pomieszczeri i taboru samochodowego pod nieobecnoli koordynatora zmiany;
8) informowanie spolecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagro2e6, a tak2e inicjowanie
i uczestnictwo w dzialaniach majqcych na celu zapobieganie popelnianiu przestepstw
iwykroczei oraz zjawiskom kryminogennym, wsp6ldzialanie w tym zakresie z odpowiednimi
instytucjami samorzqdowymi, plac6wkami oiwiatowymi iorganizacjami spolecznymi;
9) koordynowanie i organizowanie slu2by patrolu szkolnego;
10) przygotowywanie informacji na temat bie2qcej dzialalno6ci Straiy, realizowanych program6w
profilaktycznych iwynik6w dzialari oraz wsp6ldziafanie w tym zakresie z lokalnymi mediami;
11) sprawowanie nadzoru

merytorycznego nad czynnoSciami wyjaSniajqcymi

w

sprawach

o wykroczenia (w tym prawidlowo6ci wypelniania przez stra2nik6w formularzy mandat6w
karnych), prowadzenie rejestru i sporzqdzanie oraz kierowanie na podstawie imiennego

upowaZnienia Komendanta wniosk6w

o

ukaranie

do

sEdu, wykonywanie czynnosci

oskar2yciela przed sqdem iwnoszenie Srodk6w odwolawczych w sprawach o wykroczenia;

12) prowadzenie ewidencji wynik6w dziafalnoici strazy oraz opracowywanie analiz

w

tym

zakresie;
13) wykonywanie

zadad sluiby Dy2urnej Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego

w oparciu i zakresie okreSlonym w odrebnych przepisach, w tym w odpowiednim zarzqdzeniu
Prezydenta M iasta Wlocfawek;

14) wykonywanie innych obowiqzk6w wynikajAcych
przeloionych slu2bowych.

5 22,Do zadafi

z

zarzqdzefi Komendanta oraz polecef

Tespolu Administracyjnego, Kadr i Plac naleiy:

1)

obsluga organizacyjno

2)

nadz6r nad eksploatacja obiekt6w, wyposaienia pomieszczei, Srodk6w transportu, innych

3)
4)

urzqdzeri technicznych i informatycznych oraz utrzymanie ich w naleiytym stanie
technicznym;
zakup Srodk6w, material6w i uslug niezbqdnych do wykonywania zadai przez 5tra2;
prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem i realizacjq inwestycji, zgodnie z przepisami
o zam6wieniach publicznych;
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki umundurowaniem, uzbrojeniem, Srodkami

5)

-

biurowa Strazy;

facznoJci i wyposaZeniem specjalnym;

i

6)

utrzymanie porzqdku

7)
8)
9)

w obiektach Straiy;
prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych;
naliczanie irozliczanie wynagrodzefl oraz innych Swiadczeri nale2nych pracownikom;
wsp6lpraca z Urzqdem Skarbowym iZakladem Ubezpieczeri Spolecznych w zakresie rozliczeri
zaliczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne;

czysto6ci oraz nale2ytego zabezpieczenia przeciwpo2arowego

10) organizowanie ikoordynowanie szkolef idoskonalenia zawodowego pracownik6w;
11) prowadzenie spraw dotyczacych ewidencji
obiegu korespondencji oraz archiwizacji

i

dokument6w;
12) prowadzenie spraw zwiqzanych z zaopatrzeniem

i rozliczaniem druk6w mandat6w karnych

oraz innych druk6w Scisfego zarachowania;

13) prowadzenie spraw z zakresu dzialania Biura Rzeczy Znalezionych.
5 23. Do zadad Zespolu Finansowo

1)

-

Ksiegowego naleiy:

prowadzenie rachunkowo(ci jednostki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
oraz ustawv o rachunkowoici:
a) prowadzenie ksiqg rachunkowych,

b)

wykonywanie dyspozycji Srodkami pienieznymi,

c)

dokonywanie wstQpnej kontroli zgodno6ci operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz kompletnoSci irzetelnosci dokumentacji dotyczacych tych
operacji;

2) sporzqdzanie sprawozdaf finansowych oraz innych w zakresie dzialania jednostki;
3) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian;
4) dokonywanie analizy wykonywania planu finansowego;
5) sporzqdzanie sprawozdari budietowych z zakresu wykonywania bud2etu jednostki;
6) nadz6r merytoryczny w zakresie rczliczef z tytulu wynagrodzef pracownik6w jednostki.

I24. 1.

Komendant powoluje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Do zadarl lnspektora Ochrony Danych Osobowych nale2y:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzajqcego oraz pracownik6w, kt6rzy
przetwarzajq dane osobowe, o obowiqzkach wynikajqcych z przepis6w o ochronie danych

idoradzanie im w tej sprawie.
2) monitorowanie przestrzegania przepis6w o ochronie danych osobowych oraz polityki ochrony
danych osobowych administratora lub podmiotu przetwarzajQcego, w tym podzial obowiqzk6w,
dzialania zwiqkszajqce swiadomo56, szkolenia personelu uczestniczAcego w operacjach
przetwarzania oraz powiazane z tym audyty;
3) udzielanie na 2adanie zaleceri co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz monitorowanie jej

wykonania;
4) wsp6fpraca z organem nadzorczym;
5) pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwiqzanych
z przetwarzaniem danych osobowych;
6) pefnienie roli punktu kontaktowego dla os6b, kt6rych dane dotyczq, we wszystkich sprawach
zwiqzanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
7) prowadzenie rejestru czynnosci lub rejestru kategorii czynno6ci.

Rozdzial V
Gospodarka finansowa
5 25. Straz prowadzi gospodarkq finansowq na zasadach okreilonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U.z2017 t., poz.2O77l.

Straz, jako jednostka bud2etowa, pokrywa swoje wydatki bezpoirednio ze Srodk6w
otrzymanych z budietu Gminy Miasto wloclawek, a uzyskane dochody odprowadza do tego bud2etu.

S 26.
5 27.

1. Podstawq gospodarki finansowej jest plan finansowy, obejmujqcy dochody i wydatki.
2. Za prawidlowq realizacje planu finansowego odpowiedzialny jest Komendant Stra2y.

Rozdzial Vl

Postanowienia koricowe

5 28. Zmiany regulaminu dokonywane se w trybie wfaiciwym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

Ustawa z 29 sierpnia 7997 r.o stra2ach gminnych lDz.U.z2016r.,poz.706, orazz2OITt.
poz.60) stanowi w art.8 ust.2,2e szczeg6iowa strukturq organizacyjnq Straiy okreSla
regulamin Stra:y nadawany przez Radq Gminy.
Dotychczas obowiqzujqcy regulamin Stra2y Miejskiej uchwalony w 2015 roku wymaga

dokonania zmian dotyczqcych spraw orga nizacyjnych, kt6re pozwolq na usprawnienie
jej dziata6, poprawQ ich efektywno5ci iskuteczno6ci, wprowadzenie zmian wynikajqcych ze

zmian przepis6w ochrony danych osobowych. SpolecznoSi lokalna oczekuje od Straty
szybkiej iskutecznej reakcji na popelniane na terenie miasta wykroczenia i n ie prawidlowo5ci.
Przez dwa ostatnie lata Stra2 Miejska prowadzila szczeg6fowe analizy zgtoszen pod

kqtem zagro2efi oraz podejmowata pr6by wprowadzenia r62nych koncepcji organizacyjnych
slu2qcych

tym zadaniom. Ponadto celem tych dzialari byla optymalizacja skutecznoici,

profesjonalizmu oraz organizacyjnej sprawnosci. Efektem prowadzonych badari i analiz jest
nowy regulamin, kt6ry przewiduje powstanie dw6ch wydziat6w na bazie dotychczasowych
referat6w, a w nich utworzenie zespol6w specjalistycznych do wykonywania zadaf z zakresu
wiedzy specjalistycznej w danej kategorii wykroczei (zesp6i drogowy, interwencyjny,
ekologiczny, dzielnicowych, szkolny i obstugi monitoringu).

Nowa struktura organizacyjna pozwoli 16wnie2 zwiqkszyi skutecznogi nadzoru
przelo2onych nad jakodciq pracy wszystkich pracownik6w na kaidym szczeblu nie powodujqc
jednocze(nie dodatkowych skutk6w finansowych i etatowych.
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