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Police, dnia 08.04.2019 r.

PAN
BURMISTRZ POLIC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY
MIEJSKIEJ W POLICACH ZA PIERWSZY
KWARTAŁ 2019 ROKU

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
W pierwszym kwartale 2019 roku służbę pełniło jedenastu strażników straży
miejskiej. Ponadto jeden strażnik przyjęty do pracy w marcu przebywa na
szkoleniu podstawowym w Gdańsku.
Praca odbywała się w siedmiu rejonach służbowych oraz na terenie sołectw:
od poniedziałku do piątku na dwie zmiany tj.
- 7.00 do 15.00 zmiana I
- 14.00 do 22.00 zmiana II
w sobotę na jedną zmianę tj.
- 7.00 do 15.00.
Ponadto pełnione były służby wspólne z Policją w godzinach popołudniowych
oraz nocnych.
II. PRZEBIEG SŁUŻBY I UZYSKANE WYNIKI
Podstawą do opracowania danych z osiągniętych wyników w pierwszym
kwartale 2019 roku są dokumenty takie jak książka służby, raporty ze służb,
rejestr mandatów karnych, rejestr wniosków do Sądu, dziennik
korespondencyjny, oprogramowanie straży miejskiej Sumpro.
W okresie sprawozdawczym odbyto 230 patroli, z tego:
patrole zmotoryzowane na zmianie I - 79
patrole piesze i zmotoryzowane na zmianie II - 124
patrole z ogniwem interwencyjno - patrolowym KPP
oraz dzielnicowymi z terenu sołectw na zmianie II i III – 27

Strukturę pracy na poszczególnych zmianach przedstawia poniższy wykres:

12%
54%

34%

Zmiana I
Zmiana II
Służby z Policją

2

III. INTERWENCJE
W okresie sprawozdawczym podjęliśmy 1196 interwencji. Były to interwencje
własne, zgłoszone przez mieszkańców oraz instytucje publiczne takie jak Policja,
Urząd Miejski w Policach, spółdzielnie mieszkaniowe, Wojewódzkie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i inne. Poniższy wykres przedstawia podział
interwencji ze względu na to, przez kogo zostały zgłoszone w porównaniu z
analogicznym okresem roku 2018.
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W porównaniu do roku poprzedniego znacznie zwiększyła się ilość interwencji
zgłoszonych przez mieszkańców. Wynika z tego, że mieszkańcy coraz większym
zaufaniem darzą straż miejską i często zwracają się do nas o pomoc w
sytuacjach, w których nie ma potrzeby angażować Policji. Realizując zgłoszenia
mieszkańców patrole poświęcają większą ilość czasu i co za tym idzie mniej
pozostaje go na interwencje własne wynikające z obserwacji terenów
publicznych podczas służb patrolowych.
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Większość podjętych interwencji (79%) miała miejsce na terenie miasta Police
co prezentuje poniższy wykres z rozbiciem na poszczególne osiedla.
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Podejmowane przez nas interwencje dotyczyły między innymi:
Interwencje porządkowe – 403
Interwencje drogowe – 295
Interwencje z zakresu gospodarki odpadami i obowiązków właścicieli
nieruchomości – 70
Uszkodzone elementy jezdni lub chodnika, znaków, latarni i.t.p.
zgłoszone do właścicieli lub zarządców – 96
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt potrzebujących pomocy lub
zagrażających bezpieczeństwu osób (zgłoszono do firmy „Lupar” lub „Psia
Farma) – 43
Zaśmiecone tereny zgłoszone do zarządców w celu uprzątnięcia – 14
Zalegające martwe zwierzęta (Przekazano do firmy Trans-Net) – 33
Interwencje wobec właścicieli pojazdów, których stan wskazywał na to,
że są nieużytkowane – 9
Udzielenie pomocy osobom potrzebującym – 5
Kontrole posesji przeprowadzone na mocy upoważnienia burmistrza do
kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – 15
Kontrole zgodności deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci – 49
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Rodzaj najczęściej podejmowanych interwencji własnych i zgłoszonych z
zakresu ochrony porządku i spokoju publicznego przedstawia poniższy wykres.
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W wyniku podjętych interwencji wobec osób leżących w miejscach publicznych
20 nietrzeźwych przewieziono do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień, 3 do miejsca zamieszkania, a 12 przekazano pogotowiu
ratunkowemu. Poza tym 3 osoby przewieziono do schroniska dla osób
bezdomnych.
IV. WYKROCZENIA
W pierwszym kwartale 2019 roku ogółem ujawniono 886 wykroczeń z tego
zarejestrowano w postępowaniu mandatowym 105 osób na łączną kwotę 9.450
złotych.
W stosunku do 79 sprawców za popełnione 82 wykroczenia przeprowadzono
czynności wyjaśniające w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia
wniosku o ukaranie do Sądu Rejowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie VII Wydział Karny z siedzibą w Policach.
Zatem łącznie zastosowano 184 środki karno - represyjne, co stanowi 21 %
ujawnionych wykroczeń. Wobec 79 % sprawców wykroczeń zastosowano
pouczenie.
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Strukturę ujawnionych wykroczeń w porównaniu z analogicznym okresem roku
2018 przedstawia poniższy wykres.
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Z powyższego wynika, że w I kwartale 2019 roku w porównaniu do tego samego
okresu roku poprzedniego ogólna liczba wykroczeń pozostała na podobnym
poziomie. Zmalała liczba wykroczeń porządkowych, a zwiększyła liczba
wykroczeń drogowych. Liczba wykroczeń komunalnych kształtuje się na
podobnym poziomie jak w I kwartale roku 2018.
Wykroczenia drogowe w zdecydowanej większości polegały na parkowaniu w
sposób niezgodny z przepisami. Zwracaliśmy szczególną uwagę na parkowanie
w obrębie przejść dla pieszych oraz w sposób blokujący chodnik. Ponadto
reagowaliśmy na postój pojazdów na trawnikach. Wykroczenia popełniane
przez pieszych najczęściej polegały na przechodzeniu przez jezdnię w miejscu
niewyznaczonym, natomiast te dotyczące rowerzystów na jeździe rowerem po
zmroku bez wymaganego oświetlenia.
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Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia porządkowe, z którymi
najczęściej spotykaliśmy się podczas podejmowanych interwencji obrazuje
poniższy wykres.
Rodzaje wykroczeń
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V. EDUKACJA
W dniach 28-29.01.2019 r. zrealizowaliśmy blok tematyczny „Bezpieczne Ferie”
związany z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Program zrealizowano w
formie spotkań i prelekcji. W ich trakcie przeprowadzono spotkania we
wszystkich świetlicach rad osiedli, w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Policach, świetlicach przy Szkołach Podstawowych oraz w bibliotekach przy
ul. Bankowej oraz przy ul. Wojska Polskiego w Policach.
Program edukacyjny prowadzony był we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach oraz Komendą Powiatową Policji.
Poruszana była tematyka bezpiecznego zachowania się na śniegu i lodzie, w
tym zamarzniętych zbiornikach wodnych. Ponadto przypomniano podstawy
pierwszej pomocy. Wskazano uczestnikom, w jaki sposób unikać odmrożeń i
przeziębień oraz jak zminimalizować ryzyko zachorowania na grypę. Na
wszystkich spotkaniach rozdawano elementy odblaskowe, książeczki
edukacyjne „Zima” oraz karty ICE.
Podczas ferii zimowych, w dniu 01.02.2019 r. zorganizowano spotkanie w
Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Spotkanie przeprowadzono wspólnie z
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Starostwem
Powiatowym w Policach i stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach. W jego
trakcie rozdano elementy odblaskowe. Zaprezentowano film „Na drodze
wybierz życie” oraz prezentację multimedialną dotyczącą dopalaczy.
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W dniu 22.03.2019 r. zorganizowano spotkanie w Powiatowym Klubie
Samopomocy tj. Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.
Spotkanie zorganizowano wspólnie z Państwową Inspekcją SanitarnoEpidemiologiczną i Państwową Strażą Pożarną. W jego trakcie rozdano
elementy odblaskowe. Omówiono zagrożenia związane z wydzielaniem się
dymu i czadu z instalacji grzewczych i gazowych w mieszkaniach. Ponadto
omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i bezpieczeństwa
związanego z profilaktyką zdrowia.
W dniu 28.03.2019 r. zorganizowano spotkanie w Szkole Podstawowej w
Trzebieży na temat agresji i przemocy rówieśniczej. Prelekcje skierowane były
do uczniów kl. VII i VIII. W ich trakcie zaprezentowano film pt. „Nie zamykaj
oczu-Agresja”. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Przemoc
i Agresja rówieśnicza”. Podczas prezentacji omówiono zjawiska przemocy i
agresji, a także wskazano sposoby radzenia sobie z tymi zjawiskami.
VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
W okresie sprawozdawczym straż miejska realizowała współpracę z
poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.
Na ich wnioski oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej udzielaliśmy szeregu asyst przy wykonywaniu
czynności służbowych. Systematycznie wspólnie z pracownikiem OPS
dokonywaliśmy objazdu miejsc w których przebywają osoby bezdomne
informując o możliwości zakwaterowania w schronisku dla osób bezdomnych.
Dostarczano korespondencję z Biura Rady, Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego oraz sądu.
W dalszym ciągu kontynuowano współpracę z Wydziałem Gospodarki
Odpadami Urzędu Miejskiego. Strażnicy dokonują kontroli posesji i mieszkań
wskazanych przez naczelnika wydziału w sytuacjach gdy zachodzi podejrzenie,
że liczba osób wskazanych w deklaracji nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Pracownicy straży miejskiej realizowali również postanowienia Uchwały Rady
Miejskiej z dnia 23 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej i na jej
podstawie pobierali ją od osób handlujących na terenie miasta, poza
targowiskiem miejskim.
Wielokrotnie przesyłaliśmy pisemną informację do zarządców i właścicieli
nieruchomości w sprawie nie wywiązania się z obowiązku uprzątnięcia terenu
lub niewłaściwego stanu technicznego nawierzchni jezdni lub znaków
drogowych.
Współpracujemy z wszystkimi radami osiedli oraz radami sołeckimi biorąc
udział w organizowanych zebraniach oraz zabezpieczaniu imprez
organizowanych przez rady.
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Strażnicy miejscy współpracują ze wszystkimi służbami mundurowymi na
terenie Gminy Police oraz ze strażami gminnymi i miejskimi z innych
miejscowości.
W okresie pierwszego kwartału 2019 roku wykonano 27 służb z
funkcjonariuszami Policji. Były to służby z ogniwem interwencyjno-patrolowym,
z dzielnicowymi z terenu sołectw oraz funkcjonariuszami ogniwa ruchu
drogowego. Wspólnie z Policją braliśmy udział w akcji związanej z usunięciem
niewybuchu znalezionego przy ul. Kuźnickiej w Policach.
Pracownicy straży miejskiej na prośbę dyżurnego Policji zrealizowali 17 zgłoszeń
przekazanych przez mieszkańców do Policji, które mieściły się w ustawowych
kompetencjach straży miejskiej. Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w
Policach przekazano 21 nagrań monitoringu miejskiego w celu służbowego
wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji. Współpraca pomiędzy Komendą
Powiatową Policji a Strażą Miejską w Policach układa się dobrze i z dużym
pożytkiem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.
VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W pierwszym kwartale 2019 roku najczęstszymi wykroczeniami tak jak
dotychczas były wykroczenia porządkowe, a w szczególności interwencje
związane z zakłócaniem spokoju i porządku oraz niezachowywanie środków
ostrożności przy trzymaniu zwierząt. W związku z tym podczas codziennych
służb w dalszym ciągu skupiać będziemy się na eliminowaniu takich zachowań,
szczególnie w miejscach znanych nam z tego, że występują tam negatywne
zjawiska. W okresie wiosennym szczególną uwagę zwrócimy na takie tereny jak
parki, skwery, pasaże oraz wszystkie inne miejsca służące rekreacji
mieszkańców w celu zapobiegania przypadkom zakłócania porządku i
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Tak jak dotychczas zwracać również będziemy uwagę na porządek w ruchu
drogowym, mając przede wszystkim na względzie drożność ciągów
komunikacyjnych oraz przejść dla pieszych.
Podczas codziennej pracy w dalszym ciągu skupiać będziemy się na
wykroczeniach najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, w szczególności
związanych z zakłócaniem porządku i spokoju w miejscach publicznych.
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