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Police, dnia 19.07.2021 r.

PAN
BURMISTRZ POLIC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY
MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI
KWARTAŁ 2021 ROKU

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
W drugim kwartale 2021 roku służbę pełniło jedenastu strażników straży
miejskiej. 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 drugim kwartale
2021 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 225 patroli, z tego:
 patrole piesze i zmotoryzowane na zmianie I - 75
 patrole piesze i zmotoryzowane na zmianie II - 128
 patrole z ogniwem interwencyjno - patrolowym KPP
oraz dzielnicowymi z terenu sołectw na zmianie II i III – 22

Strukturę pracy na poszczególnych zmianach przedstawia poniższy wykres:

10%
57%

33%

Zmiana I
Zmiana II
Służby z Policją

2

III. INTERWENCJE
W okresie sprawozdawczym podjęliśmy 1342 interwencje. 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 2020.
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W porównaniu do roku poprzedniego znacznie zwiększyła się ilość interwencji
własnych. Ilość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców pozostała na
podobnym poziomie jak w roku 2020. Strażnicy skupiali się na interwencjach
związanych z egzekwowaniem nakazów, zakazów i obowiązków związanych z
zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz
przypadkom zakłócania spokoju i porządku publicznego. Interwencje dotyczące
porządku w ruchu drogowym ograniczono do sytuacji gdy nieprawidłowo
zaparkowany pojazd powodował zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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Większość podjętych interwencji tj. 85% 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 – 771
 Interwencje związane z COVID-19 – 48
 Interwencje z zakresu ruchu drogowego – 262
 Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt potrzebujących pomocy lub
zagrażających bezpieczeństwu osób (zgłoszono do firmy „Lupar” lub „Psia
Farma) – 27
 Interwencje z zakresu gospodarki odpadami i obowiązków właścicieli
nieruchomości – 88
 Uszkodzone elementy jezdni lub chodnika, znaków, latarni i.t.p. zgłoszone
do właścicieli lub zarządców – 72
 Zalegające martwe zwierzęta (Przekazano do firmy Trans-Net) – 30
 Zaśmiecone tereny zgłoszone do zarządców w celu uprzątnięcia – 10
 Interwencje wobec właścicieli pojazdów, których stan wskazywał na to, że
są nieużytkowane – 22
 Kontrole posesji przeprowadzone na mocy upoważnienia burmistrza do
kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – 2
 Kontrole zgodności deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci – 10
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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
8 nietrzeźwych przewieziono do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,
7 do miejsca zamieszkania, a 5 przekazano pogotowiu ratunkowemu.
IV. WYKROCZENIA
W drugim kwartale 2021 roku ogółem ujawniono 925 wykroczeń z tego
zarejestrowano w postępowaniu mandatowym 139 osób na łączną kwotę 11.450
złotych.
W stosunku do 43 sprawców za popełnione 46 wykroczeń 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 182 środki karno - represyjne, co stanowi 20 %
ujawnionych wykroczeń. Wobec 80 % sprawców wykroczeń zastosowano
pouczenie.
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Strukturę ujawnionych wykroczeń w porównaniu z analogicznym okresem roku
2019 przedstawia poniższy wykres.
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Z powyższego wynika, że w II kwartale 2021 roku w porównaniu do tego samego
okresu roku poprzedniego znacznie wzrosła ogólna liczba wykrytych wykroczeń.
Podczas codziennej służby strażnicy skupiali się na egzekwowaniu nakazów,
zakazów i obowiązków związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19, ale w głównej mierze na wykroczeniach związanych z zakłócaniem
porządku publicznego i spożywania napojów alkoholowych. Liczba ujawnionych
tych ostatnich wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do drugiego kwartału
roku poprzedniego.
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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 okresie sprawozdawczym działania edukacyjne prowadzone były w
ograniczonym zakresie ze względu na pandemię choroby zakaźnej
COVID-19. Jednakże w dniu 21 czerwca zorganizowano spotkanie online z
uczniami filialnej szkoły podstawowej w Pilchowie pod hasłem „Bezpieczne
wakacje”. W czasie spotkania poruszono była tematyka bezpiecznego
zachowania się na kąpieliskach. Wskazano dzieciom w jaki sposób należy unikać
oparzeń słonecznych. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy oraz
zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Ponadto przybliżono zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty
w ruchu drogowym poza obszarem zabudowanym oraz w mieście.
Przypomniano dzieciom numery alarmowe.
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VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
W okresie sprawozdawczym straż miejska realizowała współpracę z
poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach. W szczególności
skupiano się na współpracy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-19.
W okresie drugiego kwartału 2021 roku wykonano 22 służby z funkcjonariuszami
Policji. Były to służby z ogniwem interwencyjno-patrolowym, z dzielnicowymi z
terenu sołectw oraz funkcjonariuszami ogniwa ruchu drogowego.
Ponadto patrole pozostające w dyspozycji dyżurnego straży miejskiej na prośbę
dyżurnego Policji zrealizowały 28 zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców do
Policji, które mieściły się w ustawowych kompetencjach straży. Na prośbę
Komendy Powiatowej Policji w Policach przekazano 9 nagrań monitoringu
miejskiego w celu służbowego wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji.
VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W drugim kwartale 2021 roku najczęściej podejmowanymi interwencjami były te
związane z zakłócaniem spokoju i porządku oraz zwalczaniem choroby zakaźnej
COVID-19. W związku z tym podczas codziennych służb w dalszym ciągu skupiać
będziemy się na eliminowaniu przypadków zakłóceń spokoju i porządku.
Szczególną uwagę zwrócimy na takie tereny jak parki, skwery, pasaże oraz
wszystkie inne miejsca służące rekreacji mieszkańców, w celu przeciwdziałaniu
przypadkom zakłócania porządku i spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych. Wprowadzone zostaną patrole rowerowe, które w
skuteczniejszy sposób oddziaływać mogą w rejonach skwerów, parków i innych
terenów zielonych. Zakupione zostaną fotopułapki i w porozumieniu z
Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach umieszczone
zostaną w rejonach w których umiejscowione są „dzikie wysypiska”.
Ponadto w większym zakresie patrolować będziemy miejscowości turystyczne
oraz dzikie kąpieliska na terenie gminy. Zwrócimy uwagę na ruch pieszych i
rowerzystów, głównie na drogach dojazdowych do miejscowości
wypoczynkowych. Będziemy monitorować stan techniczny obiektów
użyteczności publicznej, w szczególności miejsca przebywania dzieci i młodzieży.
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