
ZADANIA ZREALIZOWANE 

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ 

w 2015r.

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku 

publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego.



Straż Miejska w 2015 roku pracowała 

w 3 osobowym składzie.



W 2015r. Straż Miejska ujawniła 917 wykroczeń, 

- w tabeli przedstawiono najczęściej popełniane.

Lp. Wykroczenia 2015 

1. Wykroczenia naruszające porządek i spokój publiczny. 39

2. Wykroczenia naruszające bezpieczeństwo osób i mienia. 62

3.
Wykroczenia naruszające bezpieczeństwo i porządek w 

komunikacji.
56

4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej. 47

5.
Wykroczenia naruszające przepisy Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości.
71

6.
Wykroczenia naruszające przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości 

w gminach.
590



Patrol Straży Miejskiej i strażacy z OSP 
Odrowąż zatrzymali mężczyznę, który 
uprowadził ciągnik podczas dożynek  

w Choruli.



W 2015r. Straż Miejska zrealizowała 1710 różnych zadań

i zabezpieczeń, które zostały przedstawione w tabeli.

Lp. Wyszczególnienie 2015

1.
Współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomocy 

w usuwaniu awarii i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
63

2. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia. 53

3.

Informowanie i ostrzeganie mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 

podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom i zjawiskom 

kryminogennym.

78

4.
Współdziałanie z organizatorami imprez i zgromadzeń publicznych oraz innymi 

służbami dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
53

5.

Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz właścicielami i zarządcami posesji, 

dróg i obiektów w zakresie zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego i poprawy 

czystości na terenie miasta i gminy.

418

6.

Realizacja zadań dotyczących ochrony mienia, eskorty dokumentów i wartości 

pieniężnych, inkasa opłaty targowej, wywieszania obwieszczeń i plakatów oraz 

prowadzenia czynności sprawdzających i wyjaśniających.

740

7.
Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających dla Urzędu Miejskiego,

jednostek samorządowych i na własne potrzeby.
358



Sprawdzanie obrazu nagranego w 
centrum Gogolina przez kamery 

monitoringu miejskiego.



116 razy - Straż Miejska współdziałała z właściwymi

podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i

skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych

zagrożeń.

 55 razy - współdziałano z  Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzami weterynarii i schroniskiem dla 

bezdomnych zwierząt;

 53 razy – zabezpieczano miejsca niebezpieczne oraz miejsca przebywania 

bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów;

 8 razy - doprowadzono  osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania lub do 

izby wytrzeźwień, jeżeli swoim zachowaniem dali powód do zgorszenia w 

miejscu publicznym lub znajdowali się w okolicznościach zagrażających ich 

życiu albo zdrowiu, albo zagrażali zdrowiu lub życiu innych osób. 



Patrol Straży Miejskiej zabezpiecza miejsce 

przebywania bezdomnych psów i przekazuje je 

pracownikom schroniska w Kędzierzynie - Koźlu.



Patrol Straży Miejskiej oznaczył niebezpieczne 

miejsce i powiadomił  zarządcę drogi 

o uszkodzonej pokrywie studzienki burzowej.



Straż Miejska zabezpiecza miejsca 
prowadzenia akcji przez strażaków - pożar 

na wysypisku odpadów w Gogolinie.



60 razy - Straż Miejska informowała i ostrzegała

mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń, a także

podejmowała działania mające na celu zapobieganie

zagrożeniom i zjawiskom kryminogennym.

 17 razy - prowadzone były akcje profilaktyczne oraz spotkania na których 

uświadamiano dzieci i młodzież o zagrożeniach i wskazywano sposoby ich 

uniknięcia i przeciwdziałania nim;

 6 razy - przekazywano komunikaty o zagrożeniach za pomocą urządzenia 

nagłaśniającego w radiowozie i rozwieszano obwieszczenia o zagrożeniach;

 37 razy - współpracowano z Policją (12) i jednostkami samorządowymi w celu 

podniesienia stanu bezpieczeństwa i zapewnienia porządku na terenie gminy -

Asysta pracownikom jednostek samorządowych(16), praca w Zespole Reagowania 

Kryzysowego(3) oraz spotkania zadaniowe z Policją(3), udział w posiedzeniach 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa (3). 



„Akcja bezpieczna droga do szkoły”,

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2

w Gogolinie.



53 razy - Straż Miejska współdziałała z organizatorami

imprez i zgromadzeń publicznych dla zapewnienia

porządku i bezpieczeństwa uczestników.

 6 razy - zabezpieczano obchody świąt państwowych i  samorządowych; 

 34 razy - zabezpieczano imprezy artystyczno – rozrywkowe;

 5 razy - imprezy sportowe;

 8 razy - uroczystości i święta kościelne.



Rolkowy zawrót głowy w Karłubcu.



Zabezpieczenie imprez artystyczno –
rozrywkowych 

Lipiec i sierpień - „Artystyczne lato” 



Zabezpieczenie uroczystości kościelnej.



418 razy - Straż Miejska współpracowała

z jednostkami samorządowymi, właścicielami

posesji i zarządcami dróg i obiektów, w zakresie

zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego

i poprawy stanu czystości na terenie gminny.



Patrol Straży Miejskiej ustala miejsca, gdzie 
znajdują się odpady.



W ramach prac społecznie użytecznych 
porządkowane są zaśmiecone tereny.



Zgromadzone odpady zostaną wywiezione

na wysypisko.



Straż Miejska zrealizowała 679 zadań dotyczących ochrony 

mienia, dokumentów i wartości pieniężnych, w tym: 

 126 razy – dostarczano dokumenty radnym i sołtysom oraz eskortowano kasjerkę 

do banku;

 191 razy – wywieszano obwieszczenia i plakaty oraz dostarczano korespondencję 

dla mieszkańców;

 186 razy - ochraniano obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, 

szczególnie wyposażenie parków, placów zabaw, placów rekreacyjno-sportowych;

 93 razy – dokonano inkasa opłaty targowej;

 83 razy – dostarczano korespondencję z UM do adresatów.



Straż Miejska 358 razy - prowadziła czynności 

sprawdzające i wyjaśniające dla Urzędu Miasta, 

jednostek samorządowych i na własne potrzeby. 

Czynności sprawdzające dotyczyły ustalenia miejsca pobytu osób,
realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, realizacji obowiązków
przez właścicieli posesji, a także sprawdzenia informacji zgłaszanych
przez mieszkańców.

A ponadto:

- 45 razy udzielano pomocy prawnej dla Policji oraz dla Straży
Gminnej i Miejskiej;

- 16 razy udzielono asysty pracownikom jednostek samorządowych
podczas wykonywania przez nich zadań.



Dziękujemy za uwagę.


