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Straż Miejska w Zdzieszowicach -  sprawdzanie z działalności za 2014 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. Swym działaniem obejmowała 

teren zarówno miasta, jak też wszystkich sołectw gminy Zdzieszowice. Podstawową formą 

prowadzonych przez straż czynności były piesze patrole pełnione w godzinach pracy Urzędu tj. w 

godz. 7:30 -15:30,

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).

Jak wspomniałam na wstępie podstawową formą prowadzonych przez straż czynności były 

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

miesiącu sierpniu 2014 roku zakupiono dwa rowery, dzięki czemu od tego czasu strażnicy większą 

część czasu patrolują tereny właśnie na tych jednośladach. Pomysł ten spotkał się z aprobatą 

społeczeństwa, którzy na widok rowerowego patrolu okazywali oznaki akceptacji dając do 

zrozumienia, źe taka forma patrolowania jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu reakcja na zgłoszenia następowała w znacznie szybszym czasie, a ponadto 

większą część terenów patrolowano z większą częstotliwościową. Chciałabym również nadmienić, 

że dzięki takiemu rozwiązaniu strażnicy częściej też pokazywali się na terenach sołectw, 

nawiązując kontakt zarówno z mieszkańcami jak też z radami sołeckimi. Straż Miejska w 

Zdzieszowicach prowadziła też służby w godzinach popołudniowych, w godz. 12:00 -  20:00 w 

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

Poniżej przedstawiam rozliczenie ilościowe podjętych interwencji w 2014 roku, 

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami:



Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenie, zwrócenie uwagi, 
ostrzeżenie lub zastosowanie 
innego środka oddziaływania 

wychowawczego

Mandat
Wniosek 
do sądu Razem

Liczba Kwota

Kodeks wykroczeń

a)
Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 

publicznemu
6 0 0,00 zł 0 6

b)
wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym

0 0 0,00 zł 0 0

c) Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia

17 9 750,00 zł 1 27

d)
Wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji

56 5 500,00 zł 3 64

- ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące

70 458 52 540,00 zł 196 724

pozostałe naruszenia
12 47 11 210,00 zł 29 195

-
wykroczenia przeciwka osobie

11 0 0,00 zł 0 11

e)
Wykroczenia przeciwko zdrowiu

9 0 0,00 zł 0 9

f) Wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej

7 0 0,00 zł 0 7

g) Wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego

31 3 250,00 zł 0 34

h) szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe

0 1 50,00 zł 1

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 0 0,00 zł 0 13

Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów 

______________ tytoniowych______________ 0 0 0,00 zł 0 0
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 224 12 910,00 zł 0 236

Ustawa o ochronie zwierząt
9 0 0,00 zł 0 9

Ustawa o odpadach
12 0 0,00 zł 0 12

Ustawie o ochronie zdrowa zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 4 0 0,00 zł 0 4

Kodeks wyborczy
2 0 0,00 zł 0 2

aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 19 0 0,00 zł 0 19

innych
6 0 0,00 zł 0 6

OGÓ ŁEM :
508 534 66 160,00 zł 229 1378



Analizując uzyskane wyniki w 2014 roku, chciałbym bardziej szczegółowo przedstawić 

zakres czynności i spraw, którymi zajmowała się straż.

• Podobnie jak w ubiegłym roku największą ilość wykroczeń stwierdzono w katalogu 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Mam tu głównie na 

uwadze asystę przy dokonywanych pomiarach, obróbka zdjęć i wszelkie inne czynności 

zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia polegającego na przekroczeniu 

dopuszczalnej prędkości. Odczucie społeczne oraz szum medialny wokół jednostek straży 

zajmujących się wykonywaniem zdjęć za pomocą fotoradaru spowodowało, że znacznie 

zmniejszyła się ilość sesji pomiarowych z użyciem wspomnianego urządzenia. W 2014 

roku wykonano łącznie 13 sesji, przy czym w analogicznym okresie roku 2013 strażnicy 

wykonali aż 30 takich sesji. Ośmiogodzinne sesje wykonywane były w 4 miejscach 

uzgodnionych z Komendantem Powiatowym Policji w Krapkowicach. Miejscami tymi 

były: odcinek drogi wojewódzkiej 423 w Januszkowicach, rejon Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Zdzieszowicach -  ulica Chrobrego, parking przy Ośrodku Zdrowia na ul. Filarskiego 

oraz przy ul. Fabrycznej. W wyniku prowadzonych pomiarów nałożono 458 mandatów 

karnych na kwotę 52.540,00 zł ( w 2013 r. 876 mandatów karnych na kwotę 98.860,00) za 

przekroczenie prędkości oraz zastosowano 70 pouczeń ( 123 pouczenia w 2013 r. ) 

Ponadto nałożono też 47 mandatów karnych za niewskazanie kierującego na kwotę 

11.210,00 zł ( w 2013 roku 33 mandaty karne na kwotę 11.650,00 ). W tym katalogu 

wykroczeń należy tez stwierdzić, iż przekazano na Komisariat Policji w Zdzieszowicach 

107 spraw w celu skierowania wniosku o ukaranie za niewskazanie kierującego, a ponadto 

strażnicy sami skierowali 225 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 strażnicy nałożyli 5 

mandatów karnych na kwotę 500,00 zł ( 28 mandatów karnych na kwotę 3.400 w 2013 

roku) oraz zastosowali 56 pouczeń (76 pouczeń w 2013 roku). W ramach współpracy w 

samorządami mieszkańców oraz radnymi przygotowywano propozycje zmian w projekcie 

organizacji ruchu. Zmiany te dotyczyły głównie ustawienia nowych znaków drogowych 

oraz elementów infrastruktury drogowej. 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). Przeprowadzano rozmowę ostrzegawczą z 

kierownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie prac w pasie ruchu drogowego i



nakazano odpowiednio te prace oznakować.

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

czystości i porządku w gminach. 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 ogółem 4 psy. Osobnymi kategoriami wykroczeń 

były sprawy niezachowania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia, gdzie nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 750,00 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 ). Informowano inne podmioty o przepełnionych kontenerach na 

odpady stałe, będących w ich posiadaniu ( WiK, prywatni przedsiębiorcy, Wspólnoty 

Mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, itp .) Niezmiernie ważnym aspektem były kontrole 

nieruchomości pod kątem gospodarki nieczystościami ciekłymi. Uczuliłam strażników w 

tym temacie, w związku z czym przeprowadzono szereg kontroli nieruchomości w 

miejscowościach Rozwadza i Krępna, gdzie prowadzono rozmowy z właścicielami posesji 

które nie były podłączone do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Akcję taką 

prowadzono dwukrotnie na przestrzeni ubiegłego roku, w związku z czym udało się 

osiągnąć wymagany efekt w postaci podłączeń do kanalizacji. Chciałabym tu tez 

nadmienić, ze często rozmowy z mieszkańcami były trudne, zwróciłam strażnikom 

uwagę, aby nie wyciągali konsekwencji w postaci nakładania mandatów karnych za brak 

potwierdzenie wywozu nieczystości ciekłych; w głównej mierze stosowano pouczenia i 

polecono zgłaszać się do miejscowego WiK-u w celu uzyskania stosownej dokumentacji 

technicznej i późniejszego podłączania się do sieci. Niemniej jednak i tak strażnicy 

nałożyli w sumie 12 mandatów karnych na kwotę 910,00 zł oraz zastosowali 234 

pouczenia. Reagowano również w przypadkach pozbywania się odpadów 

biodegradowalnych poprzez ich spalanie, m.in. wypalanie liści i traw, gdzie za każdym 

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



Prowadzono też rozmowy z mieszkańcami w tym temacie, szczególnie na terenach 

sołectw oraz starej części miasta, gdzie nauczeni wieloletnim doświadczeniem mieszkańcy 

nie umieli dostosować się do nowych przepisów w sprawie gromadzenia tych odpadów w 

kontenerach, odbieranych później przez przedsiębiorstwo trudniące się zbieraniem 

odpadów.

• 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 reagowano na 

każde zgłoszenie pań inkasentek dot. jakichkolwiek nieprawidłowości, a ponadto 

handlującym zwracano uwagę na utrzymanie ładu i porządku po zakończeniu handlu. 

Informowano ich również o zakazie wyrzucania resztek odpadów biodegradowalnych 

( owoców i warzyw) do pobliskich kontenerów.

• Kolejnym działem z katalogu wykroczeń, którym zajmowała się straż, są przepisy 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego, w tym niszczeniu zieleni miejskiej. Z tego to 

działu wykroczeń nałożono łącznie 3 mandaty karne na kwotę 250,00 zł ( 9 mandatów 

karnych na kwotę 530 zł w 2013 roku ) oraz udzielono 31 pouczeń ( 66 w 2013 r . ). Są to 

głównie wykroczenia głównie polegające na parkowaniu samochodami na zieleńcach 

oraz zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności. Strażnicy stosowali też 

pouczenia wobec osób zachowujących się niestosownie czy też używających słów 

powszechnie uznawanych za wulgarne. W dalszym ciągu strażnicy często kontrolują 

miejsca, w których wyrzucane są śmieci. Ponadto większy nacisk i częstsze patrole 

skierowane były na tereny parków i lasów, w miejscach gdzie poprzednio dochodziło do 

wielu aktów wandalizmu czy też spotykania się osób spożywających alkohol. Za 

wykroczenia z tej grupy zastosowano 13 pouczeń, po których zobowiązywano do 

oddalenia się od miejsca zdarzenia.

• 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.

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 10 oględzin mieszkań w celu wymeldowań 

osób nieznanych z miejsca pobytu. Przeprowadzono kontrole mieszkań i nieruchomości w związku 

z otrzymanymi pismami w sprawie sprawdzenia zgodności meldunkowej.

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

środków i wynoszą: 534 mandaty karne na kwotę 66.160,00, zastosowano 508 pouczeń, 

skierowano 229 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Sporządził: Arkadiusz Mróz




