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Samorządowcy chcą utrudnić likwidację 
straży miejskich
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Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych będzie zabiegać o to, by radnym trudniej
było rozwiązywać formacje straży miejskich i gminnych. W przyjętym stanowisku postuluje ponadto,
by jednostki te były finansowane z budżetu centralnego, a sami funkcjonariusze objęci normą o pracy
w szczególnych warunkach.

 Funkcjonowanie  Staży  Gminnych/Miejskich  jest  bezwzględnie  nieodzowne  -
uznało  Ogólnopolskie  Porozumienie  Organizacji  Samorządowych.  I  dlatego
zamierza wzmocnić pozycję tych formacji, a także samych funkcjonariuszy.

 Postulaty wspiera Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
Zwraca  ono  uwagę  na  wyzwanie,  jakim  dla  jednostek  straży  staje  się  wiek
funkcjonariuszy.

 Przyjęte  stanowisko ma docelowo trafić  na forum Komisji  Wspólnej  Rządu i
Samorządu  Terytorialnego  bądź  Rady  Dialogu  Społecznego.  I  dopiero  wtedy
można  będzie  mówić  o  konkretnych  działaniach  legislacyjnych  na  rzecz
postulowanych zmian.

***
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/apel-do-premiera-najwieksze-miasta-tez-chca-
korzystac-z-fds
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Samorządowcy: budżet państwa powinien 
współfinansować straż gminną 

Anna Banasik 
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Obostrzenia dotyczące likwidacji straży miejskich czy gminnych i współfinansowanie ich z
budżetu państwa – to postulaty Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
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OPOS  pod  koniec  czerwca  przyjął  stanowiska,  w  którym  sformułował  trzy  wnioski,
dotyczące  zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie straży gminnych  (miejskich).
Jak  podkreślają  samorządowcy,  stan  epidemii  i  związane  z  tym  wyzwania  pokazały,  że
funkcjonowanie straży jest „bezwzględnie nieodzowne”.

„Dramatyczne wydarzenia, które na bieżąco nam towarzyszą, obligują do nowego spojrzenia
na  rolę  i  znaczenie  zadań  wykonywanych  przez  Straże  Gminne/Miejskie”  –  czytamy  w
stanowisku.

Samorządowcy domagają się, by straże gminne miały gwarancję swego funkcjonowania z
mocy ustawy.

„Straż  Gminna/Miejska,  jak  dotychczas  powoływana  powinna  być  na  mocy  decyzji
samorządu,  jednakże  rozwiązanie  jej  mogłoby  następować  tylko  w  przypadku,  gdy
przynajmniej 1/3 radnych wnosiłaby pisemny wniosek w tej sprawie, musiałby taki wniosek
być  zaopiniowany  przez  komisję  rewizyjną  i  po  ewentualnej  pozytywnej  opinii  powinna
obowiązywać zasada,  iż Straż może być rozwiązana przy poparciu przez 3/5 ustawowego
składu rady” – wskazuje OPOS.

W  opinii  organizacji  straż  gminna  powinna  być  dofinansowana  z  budżetu  centralnego.
„Zasady współfinansowania Straży przez władze samorządowe i budżet centralny powinna
określać ustawa” – podkreślono w stanowisku.

Ponadto zdaniem OPOS funkcjonariusze straży gminnych powinni być z mocy ustawy objęci
normą „o pracy w warunkach o szczególnym charakterze”.
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