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PAN
BURMISTRZ POLIC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY
MIEJSKIEJ W POLICACH ZA 2021 ROK

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
W roku 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 roku 2021 roku są
dokumenty takie jak książka służby, raporty ze służb, rejestr mandatów
kredytowanych, rejestr wniosków do Sądu, dziennik korespondencyjny,
oprogramowanie straży miejskiej Sumpro.
W roku 2021 odbyto 872 patrole, z tego:
 patrole zmotoryzowane na zmianie I - 312
 patrole piesze i zmotoryzowane na zmianie II - 474
 patrole z ogniwem interwencyjno - patrolowym KPP
oraz dzielnicowymi z terenu sołectw na zmianie II i III – 86

Strukturę pracy na poszczególnych zmianach przedstawia poniższy wykres:
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III. INTERWENCJE
W roku 2021 podjęliśmy 4831 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 rokiem 2020.
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W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się ilość interwencji
zgłoszonych własnych.
Duża część interwencji własnych dotyczyła
egzekwowania, zakazów, nakazów i obowiązków związanych ze zwalczaniem
skutków epidemii Covid-19. Znaczna ilość dotyczyła również przypadków
zakłócania porządku publicznego i nieprawidłowego parkowania pojazdów.
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Większość podjętych interwencji (82%) 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 – 2232
 Interwencje związane z COVID-19 – 333
 Interwencje drogowe – 961
 Interwencje z zakresu gospodarki odpadami i obowiązków właścicieli
nieruchomości – 262
 Uszkodzone elementy jezdni lub chodnika, znaków, latarni i.t.p. zgłoszone
do właścicieli lub zarządców – 249
 Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt potrzebujących pomocy lub
zagrażających bezpieczeństwu osób (zgłoszono do firmy „Lupar” lub „Psia
Farma) – 145
 Zaśmiecone tereny zgłoszone do zarządców w celu uprzątnięcia – 29
 Zalegające martwe zwierzęta (Przekazano do firmy Trans-Net lub
zarządców dróg) – 116
 Interwencje wobec właścicieli pojazdów, których stan wskazywał na to, że
są nieużytkowane – 61
 Kontrole posesji przeprowadzone na mocy upoważnienia burmistrza do
kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – 26
 Kontrole zgodności deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci – 58
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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
32 nietrzeźwych przewieziono do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień (izba wytrzeźwień), 4 przekazano Policji, 20 odwieziono do miejsca
zamieszkania, a 24 przekazano pogotowiu ratunkowemu. Ponadto 8 osób
przewieziono do schroniska dla osób bezdomnych.

IV. WYKROCZENIA
W 2021 roku ogółem ujawniono 2923 wykroczenia. Z tej liczby zarejestrowano
w postępowaniu mandatowym 356 osób na łączną kwotę 33.000 złotych.
W stosunku do 116 sprawców za popełnione 132 wykroczenia przeprowadzono
czynności wyjaśniające w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia
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wniosku o ukaranie do Sądu Rejowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie VII Wydział Karny z siedzibą w Policach.
Zatem łącznie zastosowano 472 środki karno - represyjne, co stanowi
16 % ujawnionych wykroczeń. Wobec 84 % sprawców wykroczeń zastosowano
pouczenie. Strukturę ujawnionych wykroczeń w porównaniu z rokiem 2020
przedstawia poniższy wykres.
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Z powyższego wynika, że w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego
zwiększyła się ogólna liczba wykroczeń. Tak jak w przypadku ilości podjętych
interwencji ma to związek z epidemią choroby zakaźnej COVID-19. Aż 172
ujawnione wykroczenia związane były z niestosowaniem się do nakazów,
zakazów i obowiązków związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa. Reakcje na
wykroczenia polegały na karaniu ich sprawców, ale również informowaniu,
ostrzeganiu i zwracaniu uwagi osobom nieprzestrzegającym przepisów z tym
związanych. W trakcie licznych kontroli autobusów i obiektów handlowych
strażnicy zwracali uwagę osobom, które wbrew obowiązkowi nie zasłaniały ust i
nosa. Ponadto zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego duża
część strażników pełniła służbę z Policjantami i podejmowane przez nich
interwencje nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu straży miejskiej. Dlatego
liczba wykroczeń nie przedstawia faktycznej ilości działań podjętych przez
strażników w okresie sprawozdawczym.
Wykroczenia drogowe natomiast w zdecydowanej większości polegały na
parkowaniu w sposób niezgodny z przepisami. Podczas całego roku szczególną
uwagę zwracaliśmy na parkowanie w obrębie przejść dla pieszych oraz w sposób
blokujący chodnik, a także na pojazdy pozostawione bez karty parkingowej na
miejscach dla osób niepełnosprawnych.
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Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia porządkowe, z którymi
najczęściej spotykaliśmy się podczas podejmowanych interwencji obrazuje
poniższy wykres.
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V. EDUKACJA
W roku 2021 działania edukacyjne prowadzone były w ograniczonym zakresie ze
względu na pandemię choroby zakaźnej COVID-19. Jednakże w miarę możliwości
działania takie były realizowane.
W dniu 21 czerwca zorganizowano spotkanie online z uczniami filialnej
szkoły podstawowej w Pilchowie pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. W czasie
spotkania poruszona 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.
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Ponadto przybliżono zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty
w ruchu drogowym poza obszarem zabudowanym oraz w mieście.
Przypomniano dzieciom numery alarmowe.
W dniach 12-16 lipca zostały przeprowadzone spotkania pod hasłem
„Bezpieczne wakacje”. Spotkania przeprowadzono wspólnie ze Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Policach, Komendą Państwową Państwowej Straży Pożarnej
w Policach oraz Komendą Powiatową Policji w Policach.
W ramach spotkań odwiedziliśmy dzieci uczęszczające do świetlic przy radach
osiedlowych oraz dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Ponadto spotkania odbyły się w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg
Wielkopolski w Miroszewie, w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w
Trzebieży Tadeusz Urban i Travel Shop, w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Stajnia” w Brzózkach, Koński Gaj w Tanowie oraz „Pasja Fabryka Talentów” w
Policach.
W czasie spotkań poruszana 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.
Poruszono tematykę związaną z promocją zdrowego stylu życia oraz zagrożeń
wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych.
Podczas spotkań rozdano dzieciom kolorowankę pt. „Bawmy się kolorami z
naszymi zwierzakami”, elementy odblaskowe w postaci zawieszek, opasek i
smyczek, karty ICE oraz ulotki „Bezpieczne wakacje w województwie
zachodniopomorskim” dedykowana dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W dniu 28 września 2021r., zorganizowano spotkanie w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Spotkanie dotyczyło tematyki
związanej z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków. W
spotkaniu wzięło udział około 60 uczniów ośrodka. Prelekcję poprowadził
pracownik powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach wraz z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Policach oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
W dniu 08 października przeprowadzono spotkanie w Przedszkolu
Publicznym nr 5 w Policach oraz Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania zaprezentowano
miasteczko ruchu drogowego „Autochodzik”. Celem spotkań było budowanie
wśród dzieci właściwych nawyków i prawidłowych postaw podczas
przechodzenia przez jezdnię, poruszania się poboczem drogi jak również
prawidłowego korzystania ze ścieżek rowerowych i chodnika.
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W dniu 07 grudnia przeprowadzono spotkanie z uczniami Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Miejscem spotkania był budynek
internatu przy ul. Siedleckiej 6. Podczas spotkania omówiono wybrane
zagadnienia związane ze znajomością przepisów prawa wynikających z Kodeksu
wykroczeń oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto
omówiono zagadnienia wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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.
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.
Wspólnie z pracownikiem OPS, a także we własnym zakresie cyklicznie
przeprowadzaliśmy kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych informując
o możliwości zakwaterowania w okresie zimowym w schronisku dla osób
bezdomnych.
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.
Strażnicy miejscy współpracują ze wszystkimi służbami mundurowymi na terenie
Gminy Police oraz ze strażami gminnymi i miejskimi z innych miejscowości.
W 2021 roku wykonano 86 służb z funkcjonariuszami Policji. Były to służby z
ogniwem interwencyjno-patrolowym, z dzielnicowymi terenu sołectw oraz
funkcjonariuszami ogniwa ruchu drogowego.
Pracownicy straży miejskiej na prośbę dyżurnego Policji zrealizowali 105 zgłoszeń
przekazanych przez mieszkańców do KPP w Policach, które mieściły się w
ustawowych kompetencjach straży miejskiej. Ponadto zgodnie z poleceniem
Wojewody Zachodniopomorskiego, szczególnie w miesiącu grudniu duża część
strażników pełniła służbę z Policjantami 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.
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Wspólne działania skupiają się na egzekwowaniu zakazów i nakazów związanych
ze zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. W dalszym ciągu realizowane są
wspólne patrole wraz z funkcjonariuszami ruchu drogowego. Na prośbę KPP w
Policach przekazano 31 nagrań monitoringu miejskiego w celu służbowego
wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji.
Ponadto 12 razy przekazaliśmy zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej w
przypadkach w których istniało zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Były to
przypadki pozostawionych bez dozoru ognisk, złamanych konarów wiszących
nad ciągami komunikacyjnymi oraz ujawnionych gniazd os na terenach
publicznych.
Współpracujemy również ze Strażą Leśną w zakresie mieszczącym się w
kompetencji straży miejskiej.
VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 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 i egzekwowaniu
nakazów i zakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
pandemii.
Znaczna część zgłoszeń od mieszkańców dotyczy nieprawidłowego parkowania.
Dlatego podczas pracy zwracaliśmy uwagę na porządek w ruchu drogowym
mając na szczególnym względzie drożność ciągów komunikacyjnych, przejść dla
pieszych oraz miejscach dla osób niepełnosprawnych. Szczególną uwagę
zwracamy też na pojazdy parkujące na trawnikach.
W okresie zimowym dokonywaliśmy i w dalszym ciągu będziemy dokonywać
systematycznego przeglądu miejsc przebywania osób bezdomnych. Kontrole te
prowadzimy również z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. W czasie zimy
większą uwagę zwracamy na zapewnienie ładu i porządku w miejscach, w
których dochodzi do zakłóceń porządku takich jak klatki schodowe budynków
wielorodzinnych, natomiast w okresie wiosenno-letnim skupiamy się na
miejscach publicznych takich jak skwery, parki czy pasaże oraz miejscowości
turystyczne na terenie gminy takie jak Trzebież czy Bartoszewo.
Podczas codziennej pracy w dalszym ciągu przede wszystkim zwracać będziemy
uwagę na wykroczenia porządkowe najbardziej uciążliwe dla mieszkańców oraz
wykroczenia związane z porządkiem w ruchu drogowym w miejscach gdzie
nieprawidłowe parkowanie powoduje utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.
Do czasu ustania pandemii priorytetem będą interwencje i kontrole związane z
egzekwowaniem przepisów w tym związanych.
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