
        

                               Uchwała  Nr XXIII/127/2008
                        RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
                              z dnia 22 kwietnia 2008r.

W sprawie : zmiany uchwały Nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej  z dnia 
                     18  czerwca  1998 roku w sprawie Regulaminu
                     Organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o strażach     gminnych   /Dz.U.z 1997 r., Nr 123 poz 779 z późn. zm./. 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

                                                               § 1

W Załączniku do Uchwały nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
18 czerwca 1998 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży 
Miejskiej w Swarzędzu dokonuje się następujących zmian.

1. Zmienia się w  całości § 4 pkt 3 i otrzymuje on następujące
 brzmienie:

           „3. Przygotowanie dla potrzeb Burmistrza , Rady Miejskiej
                sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań
                ustawowych.”
         2.  W Rozdziale III zmienia się tytuł, który otrzymuje następujące

     brzmienie:
             „Rozdział III 
               Zakres zadań strażników, strażników szkolnych i dyżurnego Straży 
               Miejskiej w Swarzędzu.”
         3.Dodaje się do Rozdziału III § 6a o następującym brzmieniu: 
            „§ 6a 
            Do obowiązków strażnika szkolnego należy:
             1.Poprawa bezpieczeństwa uczniów Swarzędzkich Szkół.
             2.Eliminowanie zjawisk patologicznych.
             3.Prowadzenie działań profilaktycznych eliminujących zachowania
             agresywne i społecznie niepożądane wśród dzieci i młodzieży.
             4.Nawiązanie bezpośredniej współpracy w relacjach DOM - SZKOŁA
                STRAŻ SZKOLNA - POLICJA - SĄD na rzecz bezpieczeństwa.

                                                     



                                                       § 2

  Pozostałe zapisy Uchwały Nr XLIX/376/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku
  w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu
   pozostaje niezmienione.
                               
                                                  
                                                          §3   
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu

                    Nr XXIII/127/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej z dnia 18 
czerwca  1998 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży 
Miejskiej w Swarzędzu.

W  celu  dostosowania  postanowień  Regulaminu  organizacyjnego  Straży  Miejskiej 
Swarzędzu  do  aktualnego  stanu  faktycznego  i  prawnego  należy  w  nim  dokonać 
stosownych zmian i uzupełnień. 
Konieczne stało się również wprowadzenie do regulaminu funkcji „Strażnika Szkolnego”, 
który działa w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów Swarzędzkich Szkół.


