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W załączeniu przesyłam pod obrady na najbliższą sesję Rady Miejskiej 
sprawdzanie z działalności Straży Miejskiej w Zdzieszowicach za rok 2012.
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1. Adresat,
2. A/a.





Straż Miejska w Zdzieszowicach -  sprawdzanie z działalności za 2012

Straż Miejska w Zdzieszowicach swym działaniem obejmowała teren zarówno samego 

miasta jak i całej gminy. Obecność umundurowanych funkcjonariuszy na terenach wiejskich 

ograniczała się przeważnie do zgłoszeń i interwencji mieszkańców oraz sołtysów. Dlatego też 

każde zgłoszenie mieszkańców sołectw było za każdym razem szczegółowo sprawdzane i 

wnikliwie realizowane w ramach przysługujących Strażom Miejskim uprawnień.

Straż Miejska jest umundurowaną formacją. Powołuje się ją  do ochrony porządku i poprawy 

bezpieczeństwa publicznego, spełni ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a także 

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

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).

Należy też wspomnieć o innym ważnym akcie prawnym regulującym pracę strażników tj. 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w 

sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. 

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ( Dz. 

U. Nr 208, poz. 2023 ). Są to z pewnością najważniejsze przepisy, które dokładnie określają pracę i 

zakres, jakimi posługują się straże miejskie.

W omawianym okresie sytuacja personalna nie uległa zmianie. W dalszym ciągu w tej 

formacji zatrudnionych jest trzech funkcjonariuszy. Podstawową formą prowadzonych przez straż 

czynności były piesze patrole pełnione w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 7:30 -  15:30, 

jednakże wielokrotnie zdarzały się też służby popołudniowe, prowadzone w ramach nagłych 

potrzeb zgłaszanych przez samych mieszkańców jak i innych podmiotów. Godziny pracy po 

południu w okresie zimowym pełnione były w godz. 12:00 -  20:00, natomiast w okresie letnim 

14:00 -  22:00. Należy tez wspomnieć, że strażnicy pracowali też we wczesnych godzinach 

porannych, gdzie już od 6:00 patrolowali tereny osiedli mieszkaniowych. Taka sytuacja 

spowodowana była potrzebą eliminowania wykroczeń w zakresie wyprowadzania psów przez 

mieszkańców, gdzie dochodziło wielokroć do naruszeń polegających nie korzystania ze smyczy czy 

kagańców lub ewentualnie nie sprzątania psich odchodów. Należy wspomnieć, że Straż pełniła też 

służby mieszane wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zdzieszowicach; służby te też 

były prowadzone w różnych porach, bo odbywały się zarówno w godzinach porannych jak też 

popołudniowych. Jednak zdecydowana ich większość odbywała się w godzinach 14:00 do 22:00. 

Można śmiało stwierdzić, że były one pozytywnie postrzegane przez mieszkańców, 

niejednokrotnie zdziwionych obecnością wspólnych patroli strażnika z policjantem, szczególnie na 

terenach sołectw.



Poniżej przedstawiam rozliczenie ilościowe podjętych interwencji w 2012 roku, zgodnie z 

posiadanymi uprawnieniami:

1 Kodeks wykroczeń

a)
W ykroczenia przeciwko  
porządkowi i spokojowi 

publicznem u

31 0 0 ,0 0  zł 0 31

b)
w ykroczenia przeciwko  

instytucjom państwowym , 
sam orządow ym  i społecznym

4 0 0 ,0 0  zł 0 4

c) W ykroczenia przeciwko  
bezpieczeństwu osób i m ienia

14 7 7 7 0 ,0 0  zł 2 2 3

d)
W ykroczenia przeciwko  

bezpieczeństwu i porządkowi 
w  komunikacji

198 15 1 4 0 0 ,0 0  zł 0 2 1 3

e)
W ykroczen ia przeciwko  

zdrowiu
27 0 0 ,0 0  zł 0 2 7

f) W ykroczen ia przeciwko  
obyczajności publicznej

18 2 2 0 0 ,0 0  zł 0 2 0

9)

W ykroczenia przeciwko  
urządzeniom  użytku 

publicznego
73 17 9 3 0 ,0 0  zł 0 90

1
Ustawa o wychowaniu w  trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 52 19 1 2 5 0 ,0 0  A 0 71

2
Ustawa o ochronie zdrowia przed  
następstw am i używania tytoniu i 

w yrobów  tytoniowych 9 0 0 ,0 0  zł 0 9

3
Ustawa o utrzym aniu czystości i 

porządku w  gm inach
2 9 8 4 6 2  8 6 0 ,0 0  A 1 3 4 4

4 Ustawa o ochronie zwierząt
36 0 0 ,0 0  zł 0 36

5 Ustawa o odpadach
9 3 2 0 0 ,0 0  zł 0 12

6 prawo w odne
21 0 0 ,0 0  zł 0 21

7 Ustawa o ochronie przyrody
7 0 0 ,0 0  zł 0 7

8
akty praw a m iejscowego (przepisy  

porządkowe) 11 0 0 ,0 0  zł 0 11

Ogółem: 810 110 8 010,00 zł 2 922



Analizując uzyskane wyniki w 2012 roku, chciałbym bardziej szczegółowo przedstawić zakres 

czynności i spraw, którymi zajmowała się straż:

•  Pozytywna tendencja jeśli chodzi o największą ilość podejmowanych działań wobec 

sprawców wykroczeń z katalogu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Uczuliłem strażników, aby baczniej reagowali na właśnie wykroczenia z tego działu, gdyż 

właśnie te wykroczenia są największą bolączką mieszkańców, rad osiedli oraz sołectw. Z 

tego też działu straż otrzymuje największą ilość zgłoszeń i interwencji. W tych przepisach 

ujęto między innymi obowiązki właścicieli psów wyprowadzających je na spacery 

Największą ilość mandatów karnych oraz pouczeń odnotowano właśnie w tym katalogu 

wykroczeń. 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 objazdów i interwencji umieszczono w schronisku ogółem 7 psów ( schroniska w 

Chorzowie -  Maciej ko wicach ). Należy też tu wspomnieć bardzo dobrą współpracę w 

podmiotem trudniącym się wyłapywaniem psów, nie robiącym żadnych trudności z 

terminem przyjazdu do Zdzieszowic. Zdjęcia wszystkie wyłapanych psów były umieszczane 

na stronie internetowej schroniska, w celu ewentualnej późniejszej adopcji lub też 

odnalezienia prawowitego właściciela. Osobnymi kategoriami wykroczeń były sprawy 

niezachowania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Odnotowano 

dwa pogryzienia przez psy ( ul. Filarskiego oraz Chrobrego ). W takich przypadkach 

zobowiązano właścicieli do stosownego postępowania, w tym poddania psów pod 

obserwację. Tutaj zastosowano cięższe sankcje, przewidziane w Kodeksie Wykroczeń. 

Ukarano mandatami łącznie 7 osób, a pouczono 14. 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 -  administrowane przez ówczesny ZGKiM ). Wydawano nakazy wobec 

właścicieli posesji, przy których stwierdzono naruszanie obowiązków dot. usuwania z 

chodników usytuowanych wzdłuż swoich nieruchomości śniegu. Należy wspomnieć, że 

podejmowano również rozmowy z właścicielami kontenerów na używaną odzież. W kilku 

przypadkach informowano o znacznym zniszczeniu tychże kontenerów przez pożar lub też 

niewłaściwe ich usytuowanie. Reagowano tutaj w przypadkach przepełnionych kontenerów 

i wydawano dyspozycje usunięcia nieczystości powstałych przy nich. Prowadzono również 

rozmowy z właścicielami kontenerów do segregacji odpadów, gdzie wydawano nakazy do



częstszego opróżniania kontenerów. Informowano inne podmioty o przepełnionych 

kontenerach na odpady stałe, będących w ich posiadaniu ( ZGKiM, prywatni przedsiębiorcy, 

Wspólnoty Mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, itp. ). Straż Miejska w omawianym 

okresie dokonała kilku kontroli nieruchomości pod kątem gospodarki nieczystościami 

ciekłymi oraz pod kątem posiadania umowy na odbiór nieczystości stałych. Kontrole te 

związane były z pojawiającymi się informacjami dot. nielegalnego pozbywania się 

nieczystości oraz podrzucania swoich śmieci do kontenerów, z którymi właściciel nie 

posiadał odpowiedniej umowy. Za każdą przeprowadzoną interwencją nakazywano podjęcie 

stosownych kroków w celu unormowania sytuacji. Reagowano również w przypadkach 

pozbywania się swoich odpadów poprzez ich spalanie, m.in. wypalanie liści i traw, gdzie za 

każdym razem nakazywano ich pozbycie się w sposób nie będący uciążliwym dla sąsiadów. 

Kilkakrotnie reagowano na fakt przekształcania termicznego poza spalarniami ( popularne 

wypalanie kabli, gum itp. ), gdzie nakazywano natychmiastowe ugaszenie palących się 

odpadów. Chciałbym tu zaznaczyć, że ustawodawca w początkiem bieżącego roku odebrał 

strażom delegację do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym z tego zakresu, 

jednakże na chwilę obecną istnieje możliwość kierowania spraw do sądów. Ustalano też 

sprawców między innymi wyrzucenia do lasu nieczystości, gdzie zobowiązano do 

uprzątnięcia tychże śmieci i zaniechania dalszego tam wyrzucania. W wielu przypadkach 

stosowano postępowanie mandatowe lub ewentualnie w przypadkach mniejszej 

szkodliwości -  pouczeniami. Ogółem z tego katalogu ukarano łącznie 46 osób oraz 

udzielono 298 pouczeń.

Drugą pod względem ilości podejmowanych interwencji podejmowano wobec kierowców. 

Mam tu na uwadze przede wszystkim nieprawidłowe parkowanie pojazdów tj. na 

chodnikach oraz terenach objętych zakazami. W ramach współpracy w samorządami 

mieszkańców oraz radnymi przygotowywano propozycje zmian w projekcie organizacji 

ruchu na terenie miasta oraz sołectw. Zmiany te dotyczyły głównie ustawienia nowych 

znaków drogowych oraz elementów infrastruktury drogowej. Zobowiązywano odpowiednie 

podmioty do wykaszania chwastów ograniczających widoczność i stwarzających 

utrudnienia w ruchu drogowym. W okresie wiosennym oraz jesiennym dokonano 

corocznego szczegółowego przeglądu oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie 

miasta i gminy Zdzieszowice. Z przeglądów tych sporządzano odpowiednią dokumentację, 

która została przekazywana stosownym służbom w celu dalszej realizacji. Współpracowano 

przy sporządzaniu brakujących elementów tablic z nazwami ulic. Przeprowadzano rozmowę 

ostrzegawczą z kierownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie prac w pasie ruchu



drogowego i nakazano odpowiednio te prace oznakować. Przeprowadzano dwie procedury 

odszkodowawcze w związku ze zniszczeniem lamp oświetleniowych na ul. Pokoju i 

Chrobrego oraz na ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach. Szkody te powstały w wyniku 

kolizji drogowych. Reagowano również na kierowców oraz pieszych naruszających przepisy 

dot. niszczenia zieleni miejskiej oraz parkowania na zieleńcach i skwerach. W tym 

przypadku nałożono 17 mandatów karnych oraz udzielono 73 pouczeń. Natomiast za 

niestosowanie się kierujących do znaków i sygnałów drogowych nałożono 15 mandatów 

karnych oraz udzielono aż 198 pouczeń.

Dosyć często funkcjonariusze straży prowadzili kontrolę terenu targowiska miejskiego 

usytuowanego przy ul. Góry św. Anny. Kontrolowano posiadane zezwolenia oraz 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nadal podejmowano 

interwencję wobec osób, które prowadziły handel w miejscu innym niż teren targowiska czy 

nawet handlowały przed targowiskiem jak też reagowano na każde zgłoszenie pań 

inkasentek dot. jakichkolwiek nieprawidłowości.

Nadal na dość wysokim 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. Niemniej jednak często i tak stosowano postępowanie mandatowe -  ukarano 19 

osób zarówno za spożywanie w miejscach objętych zakazem jak też usiłowaniem takiego 

spożywania. Tendencja jednak jest taka żeby równo traktować oba wykroczenia, jednak 

sprawiedliwie ujmując nie można równo karać osób które tylko otworzyły przysłowiową 

butelkę piwa z osobami które chwiejąc się w przejściu sklepowym tarasują przejście i 

zachowują się głośno. Z tego katalogu wykroczeń pouczono 52 osoby.

Funkcjonariusze straży udzielali asysty pracownikom referatu wydziału meldunkowego tut. 

Urzędu. W omawianym okresie przeprowadzono 7 oględzin mieszkań oraz uczestniczono w 

10 rozprawach w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie- Koźlu, w celu wymeldowań osób 

nieznanych z miejsca pobytu.



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

kolejne „Dni Zdzieszowic”, gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, mecze piłki 

nożnej HKS „Ruch”, oraz uroczystości państwowe i sakralne: „Święto Zmarłych”, 

Odzyskania Niepodległości 11 listopada oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Należy też 

nadmienić, iż strażnicy uczestniczyli w zabezpieczeniu wszytskich meczy organizowanych 

przez miejscowy klub MKS „Ruch” Zdzieszowice, w ramach rozgrywek piłkarskich o 

mistrzostwo II ligi.

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 ). Prowadzono procedury odszkodowawcze z firmą 

ubezpieczeniową w celu uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie gminne przez wandali 

przystanki PKS w miejscowości Krępna oraz na ulicy Chrobrego w Zdzieszowicach. Nadmieniam, 

że na bieżąco reagowano na zgłoszenia dot. palenia w piecach centralnego ogrzewania 

niewłaściwego opału. Należałoby tu stwierdzić, że ani jedno zgłoszenie się nie potwierdziło, 

gdyż w trakcie kontroli zgłaszanej posesji strażnicy nie zauważyli nieprawidłowego opału. 

Reagowano także w przypadkach rozmieszczania plakatów i afiszów w miejscach niewłaściwych, 

takich jak lampy oświetleniowe czy drzewa, zapadniętych studzienek, chodników, dziur w jezdni, 

zniszczonych znaków drogowych, problemu żebractwa przez osoby narodowości romskiej, 

potwierdzenia wycinki drzew a tym samym sprawdzenia, czy posiadane są stosowne zezwolenia.

Nadmieniam, że na bieżąco uczestniczono w spotkaniach organizowanych przez środowisko 

samorządu mieszkańców, gdzie w ramach posiadanej wiedzy udzielano informacji dotyczących 

nurtujących problemów.

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

środków i wynoszą: 110 mandatów karnych ( 1374 w 2011 roku ) na kwotę 8.010,00 ( 27.280,00 

w analogicznym okresie poprzedzającego roku roku), udzielono 810 pouczeń ( 1322 w roku 2011 ).

Sporządził: Arkadiusz Mróz
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