STRA� MIEJSKA w Jeleniej G�ze
Obecna dzia�alno�

<br /> �������� Mimo, i� Stra� Miejska w Jeleniej G�ze istnieje od 22 stycznia 1991 roku, widok Stra�nika
wykonuj�cego swoje obowi�zki wci�� wzbudza w mieszka�ach naszego miasta r�e, czasami diametralnie inne
odczucia. Cz� os� na widok funkcjonariuszy Stra�y Miejskiej czuje z�o�� w innych widok ten wzbudza agresj�
ale s� te� i tacy, kt�ych cieszy widok patrolu Stra�nik� i kt�zy s� zadowoleni z faktu, i� Jelenia G�a posiada
swoj� Stra� Miejsk�.<br /> <br /> �������� Niestety, ani przeciwnicy, ani te� sympatycy tej mundurowej
formacji nie znaj� tak naprawd�zakresu dzia�ania i uprawnie�funkcjonariuszy Stra�y Miejskich; obowi�zk� i
praw okre�lonych<br /> w stosownych rozporz�dzeniach i ustawach. Wci�� te� pracuj�cym na terenie naszego
miasta Stra�nikom zdarza si�podejmowa�interwencje wobec os�, kt�e, przyk�adowo, nie chc� okaza�swoich
dokument� to�samo�ci twierdz�c, i� Stra�nicy nie posiadaj� uprawnie�do legitymowania.<br /> <br />
�������� Przybli�my wi� jakie, tak naprawd� s� uprawnienia i obowi�zki Miejskich Stra�nik� i z czego
one wynikaj�.<br /> <br /> �������� Wszelkie przepisy dotycz�ce funkcjonowania Stra�y Gminnych
(Miejskich) s� okre�lone obecnie w Ustawie o Stra�ach Gminnych oraz w wydanych na jej podstawie, odpowiednich
Rozporz�dzeniach Ministra Spraw Wewn�rznych i Administracji.<br /> <br /> ������� W �wietle tych akt�
prawnych, do zada�Stra�y Miejskiej nale�y m.in.: ochrona spokoju i porz�dku w miejscach publicznych, czuwanie
nad porz�dkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie okre�lonym w przepisach o ruchu drogowym, doprowadzanie
os� nietrze�wych do izby wytrze�wie� zabezpieczenie miejsca przest�stwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia, wsp�zia�anie z w�a�ciwymi podmiotami w zakresie ratowania �ycia i zdrowia obywateli,
konwojowanie dokument�, przedmiot� warto�ciowych lub warto�ci pieni�ych dla potrzeb gminy, wype�nianie
zada�wynikaj�cych z przepis� i uchwa� samorz�du terytorialnego,- by wymieni�te najwa�niejsze.<br /> <br />
������� Jednocze�nie, b��c w mundurze, w trakcie wype�niania swoich s�u�bowych obowi�zk�,
funkcjonariusz Stra�y Miejskiej ma prawo do: legitymowania os� w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
to�samo�ci, udzielania poucze� nak�adania grzywien w post�owaniu mandatowym, dokonywania czynno�ci
sprawdzaj�cych, kierowania wniosk� o ukaranie do kolegium do spraw wykrocze�i wnoszenia �rodk�
odwo�awczych, uj�ia os� stwarzaj�cych w spos� oczywisty bezpo�rednie zagro�enie dla �ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak�e dla mienia, wydawania polece� usuwania pojazd� i blokowania k�w przypadkach okre�lonych w
przepisach o ruchu drogowym, ��dania niezb�nej pomocy od instytucji pa�twowych i samorz�dowych,- by,
podobnie jak wy�ej, wymieni�te najwa�niejsze.<br /> <br /> ������� Wykonuj�c powy�sze czynno�ci,
Stra�nicy Gminni (Miejscy) mog� stosowa� w razie potrzeby, �rodki przymusu bezpo�redniego, w��cznie z
u�yciem si�y fizycznej, przedmiot� w postaci np. kajdanek, pa�ek obronnych, paralizator� elektrycznych, broni
gazowej i r�znych miotaczy gazu. Warto tu nadmieni� i� Stra�nik, w okre�lonych przypadkach, mo�e by
dopuszczony do wykonywania zada�z kr�k� broni� paln�.<br /> <br /> ������� Od 1 lipca 1999r. zacz�
r�nie� obowi�zywa�nowe Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�rznych i Administracji, kt�e, (UWAGA
KIEROWCY !!!) nadaje uprawnienia i upowa�nia funkcjonariuszy Stra�y Miejskich do wykonywania niekt�ych
czynno�ci z zakresu kontroli ruchu drogowego.<br /> <br /> ������� Po stosownym przeszkoleniu, a szkolenie
to nasi jeleniog�scy Stra�nicy odb�� za kilka dni, b�� oni uprawnieni do zatrzymywania pojazd� i kontroli
kieruj�cych pojazdami nie stosuj�cych si�do zakazu ruchu w obu kierunkach. Z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy
Stra�y Miejskiej mog� te� si�liczy�ci spo�r� uczestnik� ruchu, kt�zy narusz� przepisy o: zatrzymywaniu lub
postoju pojazd�, ruchu motorower�, rower�, pojazd� zaprz�owych oraz o je�dzie wierzchem lub p�zeniu
zwierz�t, jak i przepisy o ruchu pieszych.<br /> <br /> ������� Stra�nicy Stra�y Gminnych (Miejskich) s�
upowa�nieni do zatrzymywania kieruj�cego pojazdem na obszarze zabudowanym przez ca�� dob� a poza obszarem
zabudowanym tylko od �witu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponuj� pojazdem samochodowym oznakowanym
emblematem w�a�ciwej Stra�y Gminnej (Miejskiej).<br /> <br /> ������� W przypadku podania przez
kontroluj�cego sygna�u do zatrzymania pojazdu kieruj�cy tym pojazdem jest obowi�zany: zatrzyma�pojazd,
trzyma�r�e na kierownicy i nie wysiada�br /> z pojazdu, chyba �e za��da tego kontroluj�cy. Na polecenie
kontroluj�cego trzeba te� wy��czy�silnik pojazdu i w��czy��wiat�a awaryjne.<br /> <br /> �������
Najkr�ej rzecz ujmuj�c, tak w�a�nie wygl�daj� na dzie�dzisiejszy obowi�zki i uprawnienia funkcjonariuszy
Stra�y Miejskich. Takie te� uprawnienia posiadaj� nasi, jeleniog�scy Stra�nicy. Warto, aby ci, kt�zy nie darz�
sympati� funkcjonariuszy tej formacji zapoznali si�przynajmniej z ich uprawnieniami, by w przysz�o�ci, by
mo�e, unikn��nieprzyjemnych sytuacji. <p>
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