
URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
POWIAT KRAPKOWICKI - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zdzieszowice, dnia 09.03.2016 r.

O l l n k
ISO 9001:2009 SM.0002.1.2016. AM

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

»pt 0 9  -03 - 2018
ilość załączników A  
podpis

Gmina Atrakcyjna 
1 1nwestora

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Edward Paciorek

W załączeniu przesyłam sprawdzanie z działalności Straży Miejskiej w
Zdzieszowicach za rok 2015.
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Straż Miejska w Zdzieszowicach -  sprawdzanie z działalności za 2015 rok

Straż Miejska jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku i poprawy 

bezpieczeństwa publicznego. Pełni ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a także 

podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. 

Stan etatowy jednostki nie zmienił się i liczy on 3 funkcjonariuszy. Swoim działaniem strażnicy 

obejmowali teren miasta, jak też sześciu sołectw gminy Zdzieszowice. Główną formą 

prowadzonych czynności były piesze patrole pełnione w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 7:30 -  

15:30.

W miesiącu sierpniu 2014 roku Urząd Miejski w Zdzieszowicach zakupił dwa rowery dla 

potrzeb Straży Miejskiej. O tym dobrym rozwiązaniu wspominałam już w sprawozdaniu za 2014 

rok, dlatego też w ubiegłym roku większą część patroli strażnicy wykonywali właśnie na tych 

jednośladach. Chciałabym też nadmienić, że dzięki temu rozwiązaniu strażnicy częściej też 

pokazywali się na terenach sołectw, nawiązując kontakt zarówno z mieszkańcami jak też z radami 

sołeckimi. Prowadzone też były sporadycznie służby w godzinach popołudniowych, w godz. 12:00 

-  20:00 w sezonie zimowym, natomiast w okresie letnim w godz. 14:00 -  22:00. Generalnie od 

miesiąca marca aż praktycznie do miesiąca grudnia, gdy tylko pozwalały na to warunki 

atmosferyczne, strażnicy dosiadali swoich rowerów, a następnie wyruszali w codzienny patrol. W 

przypadkach niesprzyjających warunków strażnicy wykonywali natomiast patrole piesze.

W dalszym też Straż pełniła też służby mieszane wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w Zdzieszowicach; głównie polegały one na zabezpieczaniu meczy piłkarskich o 

mistrzostwo III ligi piłki nożnej rozgrywane przy ul. Rozwadzkiej w Zdzieszowicach, ale też 

między innymi wspólnie prowadzono akcję pn „Znicz” w okresie „Wszystkich Świętych”.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres obowiązków oraz uprawnień Straży 

Miejskiej jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz, 779 z 

późn. zmianami). W przepisach tych ujęto najważniejsze zadania i obowiązki, na które składają się 

głównie: prowadzenie systematycznego rozpoznania na terenie Gminy Zdzieszowice zjawisk 

wywierających negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego; kontrolowanie i 

podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków 

mieszkalnych komunalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, 

zakładów pracy i posesji prywatnych; egzekwowanie od właścicieli, zarządców, administracji i 

gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonania obowiązku utrzymania porządku i



czystości w budynkach i w ich otoczeniu; udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i 

samorządowych, religijnych, wizyt i delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych i handlowych; podejmowanie działań zmierzających do 

przeciwdziałania zakłócenia porządku publicznego i niszczenia mienia; podejmowanie działań 

przyczyniających się do zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich 

odpowiedzialnych za utrzymanie czystości; informowanie zarządców dróg i właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni 

jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz nieprawidłowości w 

zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowy; kontrola i egzekwowanie od 

właścicieli numeracji posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, miejsc plakatowania, 

ogłoszeń i itp.; ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub 

pojazdów, których stan techniczny wskazuje, że nie jest używany oraz pozostawionych w miejscu, 

gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; podejmowanie 

działań zmierzających do eliminowania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, 

przeciwdziałania tworzeniu dzikich wysypisk, niszczeniu zieleni, kompleksów leśnych i parków 

oraz zanieczyszczaniu wód; egzekwowanie należytego stanu sanitarno -  higienicznego na terenie 

targowiska i w handlu okrężnym; kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów w 

zakresie Ustawy o godle, barwach i hymnie RP; egzekwowanie przepisów porządkowych 

wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Zdzieszowice; 

przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych wynikających ze skarg i wniosków 

mieszkańców Gminy Zdzieszowice; utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami policji, straży 

pożarnej, służby ochrony kolei, straży leśnej, służbami sanitarnymi, szkołami, instytucjami oraz 

innymi organizacjami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie 

mieszkaniowe).

Poniżej przedstawiam rozliczenie ilościowe podjętych interwencji w 2015 roku, zgodnie z 

posiadanymi uprawnieniami:



Rodzaje wykroczeń zawartych w .

Pouczenie, zwrócenie uwagi, 
ostrzeżenie lub zastosow anie 
innego środka oddziaływania 

wychowawczego

Mandat
W niosek 
do sądu Razem

Liczba Kwota

Kodeks wykroczeń

a)
W ykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 

publicznem u
10 0 0,00 zł 0 10

b)
wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym

0 0 0,00 zł 0 0

c) W ykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia

23 17 1 400,00 zł 1 41

d)
W ykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 
kom unikacji

90 163 19 175,00 zł 118 371

- ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące

18 158 17 475,00 zł 66 242

pozostałe naruszenia
72 5 1 700,00 zł 52 129

-
wykroczenia przeciwka osobie

7 0 0,00 zł 0 7

e)
W ykroczenia przeciwko zdrowiu

10 0 0,00 zł 0 10

f) W ykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej

6 1 50,00 zł 0 7

g) W ykroczenia przeciwko 
urządzeniom  użytku publicznego

36 1 100,00 zł 0 37

h) szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe

0 1 50,00 zł 1

Ustawa o wychowaniu w trzeźw ości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 21 1 100,00 zł 0 22

Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów 

_______________tytoniowych_______________ 4 0 0,00 zł 0 4

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gm inach 81 11 1 190,00 zł 0 92

Ustawa o ochronie zwierząt
6 0 0,00 zł 0 6

Ustawa o odpadach
7 1 50,00 zł 0 8

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2 0 0,00 zł 0 2

Kodeks wyborczy
7 0 0,00 zł 0 7

aktach prawa m iejscowego (przepisy 
porządkowe) 0 0 0,00 zł 0 0

innych
14 0 0,00 zł 0 14

OGÓŁEM:
324 195 22 065,00 zł 119 638



Analizując uzyskane wyniki w 2015 roku, chciałbym bardziej szczegółowo przedstawić 
zakres czynności i spraw, którymi zajmowała się straż.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą ilość wykroczeń stwierdzono w katalogu 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Chciałabym tu nadmienić, iż 

stopniowo zmniejszano ilość dokonywanych pomiarów za pomocą urządzenia samoczynnie 

rejestrującego prędkość, nazywanego potocznie „fotoradarem”. Tak więc w 2014 roku wykonano 

13 sesji, przy czym w analogicznym okresie roku 2013 strażnicy wykonali aż 30 takich sesji, 

natomiast w ubiegłym roku wykonano tylko jedną taka sesję. Ogólnie w ubiegłym roku nałożono 

158 mandatów karnych na kwotę 17.475,00 zł ( w 2014 r. 458 mandatów karnych na kwotę 

52.540,00 00 ) za przekroczenie prędkości oraz zastosowano 18 pouczeń ( 70 pouczeń w 2014 r . ). 

W tym katalogu wykroczeń skierowali 118 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu. Za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, parkowaniu w 

miejscach niedozwolonych, czyli na chodnikach lub w obrębie skrzyżowań oraz za niewskazanie 

kierujących strażnicy nałożyli 5 mandatów karnych na kwotę 1.700,00 zł ( 5 mandatów karnych na 

kwotę 500,00 zł w 2014 roku ). Zobowiązywano też odpowiednie podmioty do wykaszania 
chwastów ograniczających widoczność i stwarzających utrudnienia w ruchu drogowym. 

Informowano również inne podmioty i instytucje o usterkach i nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej ( np. braki w oświetleniu, ubytki w jezdniach i 

chodnikach). Nadzorowano procedurę odszkodowawcza w związku ze zniszczeniem lampy 

oświetleniowych na ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach. Szkoda te powstały w wyniku kolizji 

drogowej. Reagowano również na kierowców oraz pieszych naruszających przepisy dot. niszczenia 

zieleni miejskiej oraz parkowania na zieleńcach i skwerach.

Kolejnym z działów którymi zajmowała się straż były wykroczenia z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz bezpieczeństwa osób i mienia. W tym katalogu ujęto przepisy 

dot. obowiązki właścicieli psów, czyli warunki wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcach, 

sprzątania psich odchodów oraz inne obowiązki wyszczególnione w Uchwale Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W związku z 

zawarciem umowy z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno -  Handlowo -  Wielobranżowych 

„GABI” z siedzibą przy ul. Dworcowej z Żędowicach - asystowano i udzielano pomocy osobie 

zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych psów. W wyniku interwencji umieszczono w schronisku 

2 psy. Osobnymi kategoriami wykroczeń były sprawy niezachowania odpowiednich środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia Ogólnie nałożono 17 mandatów karnych na kwotę 1400,00 

zł W dalszym ciągu kontrolowano też inne przepisy wynikające ze wspomnianej Uchwały. 

Nakazywano podmiotom odpowiedzialnym za stan chodników podjęcie stosownych kroków w celu



należytego dbania o ciągi chodnikowe. Nadal kontrolowano utrzymywanie czystości i porządku 

zarówno na terenach prywatnych jak i innych ( będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Koksownik”, Wspólnoty Mieszkaniowe lub będące w zarządzaniu gminy ). Wystosowywano 

odpowiednie pisma z poleceniem przeprowadzania prac porządkowych na prywatnych działkach. 

Informowano inne podmioty o przepełnionych kontenerach na odpady stałe, będących w ich 

posiadaniu ( WiK, prywatni przedsiębiorcy, Wspólnoty Mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, itp.) 

Tutaj strażnicy nałożyli 11 mandatów karnych na kwotę 1.190,00 zł oraz zastosowali 81 pouczeń. 

W powyższym dziale ukarano 2 osoby pozbywające się odpadów biodegradowalnych poprzez ich 

spalanie, m.in. wypalanie liści i traw, które miało miejsce na ogródkach działkowych „Koksiarz” na 

ul. Orzeszkowej. Prowadzono też akcję edukacyjną, gdzie informowano działkowiczów o 

obowiązujących przepisach w tym temacie.

Na niezmiennym poziomie kształtowały się wykroczenia określone w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Można jednak stwierdzić, że 

napotykano głównie jedne i te same osoby, które zostawały zobowiązywane do oddalenia się z 

miejsca spożywania alkoholu. Nie podejmowano wobec nich postępowania mandatowego z uwagi 

na bezcelowość i brak możliwości ściągnięcia grzywny. Osoby te nie posiadają żadnego 

zatrudnienia i czasami forma pouczenia przyniosła lepszy efekt aniżeli karanie pieniężne. W 

jednym tylko przypadku zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym, natomiast pouczono 

21 osób.

Ponadto strażnicy podejmowali inne działania z szerokiego wachlarzu przepisów 

porządkowych, między innymi wobec osób zachowujących się niestosownie czy też używających 

słów powszechnie uznawanych za wulgarne. W dalszym ciągu kontrolowali miejsca, w których 

wyrzucane są śmieci szczególnie na terenach parków i lasów. Ukarano też osobę która termicznie 

przekształcała odpady poza spalarniami ( potocznie mówiąc wypalała kable) na ul. Kolejowej.

Zabezpieczano imprezy sportowo - rekreacyjne takie jak: Rajd Rowerowy „Bike-maraton”, 

mecze piłki nożnej MKS „Ruch” oraz uroczystości państwowe i sakralne: „Święto Zmarłych”, 

Odzyskania Niepodległości 11 listopada oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn rodzinny w 

Rozwadzy, dożynki gminne w Krępnej, „Dni Zdzieszowic”, biegi na orientację w Żyrowej.

Należy również wspomnieć, że straż podejmowała szereg innych działań , nie represyjnych, 

wynikających ze zgłoszeń mieszkańców oraz innych podmiotów jak również radnych i członków 

samorządów mieszkańców. Asystowano innym wydziałom oraz pracownikom tut. Urzędu przy 

czynnościach służbowych ( remonty cząstkowe, sprawdzanie zgodności innych przepisów np. 

prawa działalności gospodarczej ). Funkcjonariusze straży udzielali asysty pracownikom referatu 

wydziału meldunkowego tut. Urzędu, przeprowadzono 2 oględziny mieszkań w celu wymeldowań



osób nieznanych z miejsca pobytu, przeprowadzano też czynności w celu ustalenia faktów w 

sprawie przebywania osób, które nie mają zameldowań pod konkretnym adresem czy też 

przybywali bez zgody zarządcy lub bez umów najmu lokali. W ramach pomocy prawnej 

prowadzono czynności wyjaśniające dla innych podmiotów czy też jednostek.

Reasumując uzyskane wyniki uważam, że są one adekwatne do posiadanych uprawnień i 

środków i wynoszą: 195 mandaty kamę na kwotę 22.065,00 zł, zastosowano 324 pouczenia, 

skierowano 119 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Sporządził: Arkadiusz Mróz


