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Straż Miejska w Gogolinie ma już 25 lat!

3 września 2016r. z okazji jubileuszu na ręce komendanta Straży Miejskiej

Burmistrz Gogolina Pan Joachim Wojtala złożył gratulacje i podziękował strażnikom 

za dotychczasową pracę. 



Umocowania prawne działania Straży Miejskiej

w Gogolinie

• Straż Miejska w Gogolinie została utworzona 1 sierpnia 1991r. Zarządzeniem

Nr 3/91Burmistrza Gminy Gogolin w sprawie utworzenia umundurowanej Straży 

Miejskiej - na podstawie Ustawy o Policji. 

• 31 sierpnia 1991r. Burmistrz Gogolina nadał Straży Miejskiej Statut, który określił 

szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień, a także jej strukturę, 

umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie.

• 29 sierpnia 1997r. Sejm przyjął Ustawę o strażach gminnych (miejskich). 

W ustawie określono organy, które mogą utworzyć straż gminną (miejską), zadania 

straży oraz uprawnienia i obowiązki strażników. 

• 15 października 1999 r. Rada Miejska Uchwałą Nr X/87/99 nadała regulamin 

Straży Miejskiej w Gogolinie. W uchwale została określona organizacja, podległość 

służbowa i szczegółowe zadania Straży Miejskiej w Gogolinie. 

• 26 stycznia 2005 r. Burmistrz Gogolina i Komendant Powiatowy Policji 

w Krapkowicach podpisali Porozumienie sprawie zakresu i sposobu współpracy 

Komendy Powiatowej Policji ze Strażą Miejską w Gogolinie. 



W Straży Miejskiej pracowali – pracują.

W okresie od 01.08.1995 - 09.03.2005r. funkcję komendanta pełnił Jacek Błaszkowicz, a od 2005r. komendantem jest Józef  Woźny. 

Funkcję strażników miejskich pełniło 16 osób:

• Roman Ogorzałek 1991 - 1998

• Bronisław Pyzik 1992 - 1995

• Jacek Błaszkowicz 1994 - 1995

• Dieter Kurczok 1995 - 1996

• Artur Wilk 1997 – 2002

• Andrzej Komor 1998 - 1999

• Krzysztof Rogoza 1999 - 2002

• Maciej Bartkowiak 1999 - 2003

• Maciej Lisiecki 1999 - 2002

• Michał Rossol 2000 - 2002

• Andrzej Wdowik 2000 - 2002

• Adam Żółkiewski 2000 - 2002

• Janusz Bajorek 2000 - 2002

• Robert Jończyk 2002 – 2003

• Józef Woźny 2004 - 2005

• Ewa Urbanowicz 2010 – 2016

Aktualnie na stanowisku strażnika pracują:

• Adam Gawor od 2003

• Artur Wilk od 2003



Straż Miejska była i jest wyposażona w niezbędne środki 

transportu, łączności i sprzęt biurowy. 

• Na wyposażeniu Straży Miejskiej był samochód VW Bus,  Polonez, motor Jawa i 
Polonez CARO.

• W 2004 r.  zakupiono dwa rowery, które są wykorzystywane w okresie letnim.

• W 2007 r. uruchomiono monitoring w Gogolinie - dwie kamery, a w 2012r. 
monitoring został rozbudowany do 5 kamer.

• W 2009 r. Straż Miejska wyposażona została w samochód terenowy KIA Sportage.

• W latach 2004 - 2013 w Gogolinie, Malni, Choruli i w Obrowcu ustawiono maszty 
fotoradarów. Pomiary przekroczenia dozwolonej prędkości prowadziła Policja. 
Maszty te zostały zdemontowane, w związku ze zmianą ustawowych uprawnień  
straży gminnych (miejskich). 



W 2016r. Straż Miejska realizowała zadania dotyczące 

ochrony spokoju i porządku publicznego określone

w Ustawie o strażach gminnych (miejskich)

i w uchwałach Rady Miejskiej w Gogolinie.

Straż Miejska w Gogolinie ujawniła:

588 wykroczeń i 2 przestępstwa.



Najczęściej popełniane wykroczenia w 2016r.

Lp. Wykroczenia 2016 (2015)

1.
Wykroczenia naruszające porządek i spokój publiczny

22 (39)

2. Wykroczenia naruszające bezpieczeństwo osób i mienia 115 (62)

3.
Wykroczenia naruszające bezpieczeństwo i porządek w 

komunikacji
123 (56)

4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 47 (8)

5.
Wykroczenia naruszające przepisy Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości
35 (71)

6.
Wykroczenia naruszające przepisy Ustawy o utrzymaniu 

czystości w gminach
239 (590)



Patrol Straży Miejskiej w Kamieniu Śląskim



Straż Miejska zrealizowała 1444 zadania dotyczące 

informowania społeczności lokalnej o zagrożeniach,  

zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz 

zapewnienia spokoju i porządku w miejscach 

publicznych. 



Straż Miejska 110 razy współdziałała z właściwymi

podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych

i innych miejscowych zagrożeń.

➢ 52 razy - współdziałano z  Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzami weterynarii i schroniskiem dla 

bezdomnych zwierząt;

➢ 54 razy – zabezpieczano miejsca niebezpieczne oraz miejsca przebywania 

bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów;

➢ 4 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. 



Zabezpiecza miejsce przebywania bezdomnego psa 

i przekazanie go do schroniska dla zwierząt.



Likwidacja zagrożenia na drodze 409.



Patrol SM zabezpieczył miejsce niebezpieczne

na drodze i powiadomił zarządcę drogi.



Straż Miejska 129 razy informowała i ostrzegała

o zagrożeniach, a także podejmowała działania mające na

celu zapobieganie zagrożeniom i zjawiskom kryminogennym.

➢ 16 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 – współpracowano z jednostkami samorządowymi w zakresie rozpoznania i 

likwidacji zagrożeń – udział w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

➢ 59 razy – prowadzono monitoring centrum miasta i ochraniano obiekty publiczne 

na terenie gminy;

➢ 48 razy - współpracowano z Policją i innymi służbami w celu podniesienia stanu 

bezpieczeństwa i zapewnienia porządku na terenie gminy - spotkania zadaniowe i 

szkolenia z  Policją (15), wspólne służby (26) i pomoc prawna (7). 



Spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Gogolinie.



Komendant Straży Miejskiej uczestniczy w posiedzeniu

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Akcja bezpieczna droga do szkoły.



Straż Miejska 66 razy współdziałała z organizatorami

imprez i zgromadzeń oraz innymi służbami dla

zapewnienia spokoju i porządku oraz bezpieczeństwa

uczestników.

➢ 2 razy - zabezpieczano obchody świąt państwowych i  samorządowych; 

➢ 44 razy - zabezpieczano imprezy artystyczno – rozrywkowe;

➢ 6 razy - imprezy sportowe;

➢ 14 razy - uroczystości i święta kościelne.



Kierowanie ruchem 30 autobusów, które przywiozły 

uczestników Światowych Dni Młodzieży na spotkanie 

w Malni.



Światowe Dni Młodzieży w Malni.



Straż Miejska zabezpiecza Nording Walking

z Gogolina na Górę Świętej Anny.



Straż Miejska 632 razy realizowała zadania na rzecz

jednostek samorządowych w zakresie udzielała asysty,

konwojowania dokumentów i wartości pieniężnych,

wywieszania obwieszczeń oraz inkasa opłaty targowej, w tym:

➢ 166 razy – wywieszano obwieszczenia i plakaty ;

➢ 62 razy – dokonano inkasa opłaty targowej;

➢ 53 razy - udzielono asysty pracownikom jednostek samorządowych podczas 

wykonywania przez nich zadań;

➢ do 351 adresatów  - dostarczano korespondencję z Urzędu Miasta.



Straż Miejska 237 razy prowadziła czynności sprawdzające 

dla jednostek samorządowych i na własne potrzeby. 

Czynności sprawdzające dotyczyły ustalenia miejsca pobytu osób, realizacji

obowiązku szkolnego przez uczniów, realizacji obowiązków przez właścicieli

posesji, kontroli dzikich wysypisk, a także sprawdzenia informacji

zgłaszanych przez mieszkańców.



Patrol Straży Miejskiej ustalił miejsce 
porzucenia odpadów.



W wyniku monitorowania nielegalnego wysypiska

w Kamieniu Śląskim ujawniono sprawcę.

który wywoził gruz i ziemię do lasu.



Straż Miejska 431 razy współpracowała

z Urzędem Miejskim w Gogolinie, jednostkami

samorządowymi, właścicielami posesji oraz

zarządcami dróg i obiektów, w zakresie

zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego

i utrzymania czystości na terenie gminny.



Pracownicy Straży Miejskiej wspólnie ze strażakami 
z OSP Gogolin porządkują przystanki autobusowe.



Dziękujemy za uwagę.


