
Sprawozdanie

z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za 2011 rok.

 

1.      Straż Miejska funkcjonuje jako Wydział Urzędu Miasta Racibórz.

2.      Teren działania Straży obejmuje teren gminy Racibórz, Krzyżanowice i Kornowac.

3.      Na koniec 2011r. zatrudnienie wynosiło 27 etatów.

4.      Środki transportu: 4 pojazdy osobowe i 4 rowery.

5.      Straż Miejska, w ramach realizacji swoich ustawowych zadań opisanych w ustawach jak i w 

aktach  prawa  miejscowego,  na  bieżąco  patrolowała  podległy  jej  teren.  Dzielnicowi 

rozwiązywali  problemy  porządkowe,  prowadzili  kontrole  nieruchomości,  skupów  złomu, 

punktów  sprzedaży  alkoholu  itp.  Prowadzono  także  działania  prewencyjno  -  edukacyjne 

skierowane do dzieci i młodzieży oraz wykonano usługi na rzecz Urzędu Miasta wynikające z 

potrzeb pracodawcy.



 Ewidencja wyników działań za rok  2011 

L.p
Rodzaj wykroczeń:

Pouczenie,
lub inny 
środek 

oddziaływ. 
wychowaw.

Mandaty

Wniosek
 do sądu RazemIlość Kwota

1 a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu, w tym:

     56 29 4250 - 85

- art 51 §1 kw - zakłócanie spokoju i porządku w miejscu publicznym 3 4 800 - 7
- art 51 §2 kw  - w/w zdarzenie pod wpływem alkoholu 8 7 1500 - 15
- art 58 §1 kw  - żebranie w miejscu publicznym - - - - -
- art 55 kw  - kąpiel w miejscu zabronionym - - - - -
- art 603 §1kw  - sprzedaż poza miejscem do tego wyznaczonym - - - - -
- art 63a §1 - umieszczanie ogłoszeń bez zgody zarządzającego 8 18 1950 - 26
- art 64 kw - nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości

26 - - - 26

- art 54 kw - przepisy porządkowe wydane z upoważnienia ustawy
         -w tym nie stosowanie się do regulaminu targowiska
         - w tym przejście przez torowisko w miejscu niedozwolonym 

11 - - - 11
10 - - - 10
1 - - - 1

b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym

1 4 650 2 7

- art 65 kw - wprowadzanie w błąd lub nie udzielenie informacji  
co do tożsamości osoby legitymowanej

1 4 650 2 7

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 95 35 3350 6 136
- art 72 kw - brak zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego
  - w tym uszkodzona zjeżdżalnia na placu zabaw,  niezabezpieczone 
szyby okienne przed wiatrem

2 - - - 2

- art 74 kw - niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub czynienie  
niewidocznymi znaki lub napisy ostrzegawcze przed 
niebezpieczeństwami

- - - - -

- art 75 kw - nie zachowanie należytej ostrożności przy wywieszania 
przedmiotów, wylewaniu płynów

2 3 400 - 5

- art 77 kw - brak środków ostrożności przy  trzymaniu zwierzęcia 90 31 2850 6 127
- art 80 kw - przejeżdżanie przez wał przeciwpowodziowy - 1 100 - 1
- art 81 kw - dewastacja urządzeń ochrony brzegów - - - - -
- art 82 kw - przepisy przeciwpożarowe - ( pozostawienie motoroweru 
na korytarzu budynku z  paliwem w zbiorniku)

1 - - - 1

d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji

2548 411 42050 24 2983

e) wykroczenia przeciwko zdrowiu 8 2 200 - 10
- art 117 kw - nie wykonywanie obowiązków dot. utrzymania czystości  
i porządku w obrębie nieruchomości 8 2 200 - 10
f) wykroczenia przeciwko mieniu (siedzenie na oparciu ławki) 2 - - - 2
g) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów: - - - - -

h) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 11 12 1550 2 25

- art 140 kw - nieobyczajny wybryk 4 3 650 1 8

- art 141 kw - używanie słów nieprzyzwoitych 7 9 900 1 17
i) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 95 41 2450 3 139
- art 143 kw - utrudnianie korzystania z urządzeń użytku 1 - - - 1



publicznego
- art 144 kw - niszczenie roślinności, deptanie trawnika 72 19 1150 2 93
- art 145 kw – zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych 22 22 1300 1 45
j) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
- wyrzucanie do lasu śmieci, kamieni i innych zanieczyszczeń

4 - - 1 5

2. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - - - - -
3. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy - - - 3 3

- art XII§2 - nieprzestrzeganie godzin otwarcia lokali - - - 3 3
4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi:
211 320 31850 16 547

- art 43 1 - spożywanie i usiłowanie spożywania alkoholu 210 320 31850 16 546
- art 45 - brak wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu 1 - - - 1

5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych

4 11 750 - 15

- art 13 - palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem 4 11 750 - 15
6. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 162 13 1150 5 180

 - art. 10 ust.2 nie wykonywanie obowiązków właścicieli  
nieruchomości w tym również nie uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i  
innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości

144 11 1000 5 160

 - nie przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej 6 1 100 - 7
- spalanie pozostałości roślinnych 12 1 50 - 13

7. Kodeks wyborczy - - - - -

8 Ustawa o odpadach 35 13 1150 - 48
- art 71 - termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami 31 13 1150 - 44
- art 75a - kontrola punktów skupu złomu 4 - - - 4

9 Ustawa Prawo o miarach 1 - - - 1
10 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt - - - 1 1
- art 85 ust 1 - brak szczepienia psów - - - 1 1

11 Ustawa o ochronie przyrody art 131 pkt 12 - 2 100 - 2
- wypalanie łąk, pastwisk i rowów - 2 100 - 2

12 Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- art 48 - nie przekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do 
stacji demontażu

2 1     500 1 4

13 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - - - - -

14 Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) wynikające z 
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 6 10 650 - 16
- nie usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 2 8 450 - 10
- mycie pojazdów w miejscach objętych zakazem 4 2 200 - 6

Ogółem 3241 904 90650 64 4209



II. Ujawniono m.in:
a) Uszkodzoną pokrywę studzienki telekomunikacyjnej na chodniku (przy przejściu dla 

pieszych) ul.  Mickiewicza – pracownicy PRD zabezpieczyli  to miejsce barierkami. 

Powiadomiono Telekomunikację, celem usunięcia zagrożenia – wykonano. 

b) Ujawniono 4 sprawców, którzy wbrew ustawie o recyklingi  pojazdów wycofanych 

z  eksploatacji  dokonali  rozbiórki  pojazdu osobowego na ul.  Źródlanej.  Właściciela 

pojazdu a  zarazem jednego ze  sprawców ukarano mandatem karnym 500 złotych. 

O  powyższym  zdarzeniu  powiadomiono  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 

Środowiska,  który  wszczął  z  urzędu  postępowanie  administracyjne  wobec  tych 

sprawców.  Ponadto  WOŚiR  UM  nakazał  właścicielowi  pojazdu  usunięcie 

pozostawionych na ul. Źródlanej wymontowanych z pojazdu elementów.

c) Uszkodzony słupek drogowy na łuku jezdni  Odrzańska – Chopina.  Powiadomiono 

zarządcę drogi, słupek zabezpieczono w Straży Miejskiej.

d) Dwukrotnie  ujawniono  brak  kratek  wpustów  ulicznych  na  ul.  Malczewskiego 

i  Srebrnej.  Powiadomiono  ZWiK  celem  zabezpieczenia  tych  miejsc  oraz 

skontrolowano punkty skupów złomu na terenie miasta.

e) Na terenie miasta  9 pojazdów, które parkowały w miejscach publicznych a ich stan 

wskazywał,  że  nie  były  używane  od  dłuższego  czasu,  bądź  nie  posiadały  tablic 

rejestracyjnych. Doprowadzono do usunięcia tych pojazdów przez ich właścicieli.  

III. Inne działania:
1. Uczestniczono w ćwiczeniach „Koliber 2011” podczas których:

-  prowadzono ochronę  budynku  Urzędu  Miasta  i  jego  najbliższego  otoczenia 

(wystawiono  posterunki  stałe)  w  zakresie  zapewnienia  spokoju  i  porządku 

publicznego, w tym również przy użyciu monitoringu wizyjnego,

-  zapewniano spokój i porządek publiczny w budynku Urzędu Miasta,

-  utrzymywano stałą łączność ze stanowiskiem dowodzenia Prezydenta Miasta,

-  przekazywano informacje o stwierdzonych zagrożeniach właściwym służbom,

- udzielono wsparcia w prowadzonych działaniach Policji i Straży Granicznej. 

2. Zabezpieczano miejsce zagrożenia na ul. Solnej, gdzie z dachu budynku Archiwum 

Państwowego  spadały  na  jezdnię  kawałki  betonowej  podstawy cokołu.  Zamknięto 

wjazd  na  zagrożony odcinek  jezdni  oraz  wprowadzono  dla  kierowców objazd  ul. 

Wojska Polskiego. Zagrożenie zostało usunięte przez pracowników MZB.

3. Udzielono 8 asyst administracji Miejskiego Zarządu Budynków przy wejściu do lokali 
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w  związku  z  awariami  wywołującymi  szkodę  lub  zagrażające  bezpośrednio 

powstaniem szkody.

4. Dowieziono 23 osoby do Izby Wytrzeźwień w Tychach.

5. Zgłoszono do  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8 spraw  dot. złego 

stanu technicznego oraz nie  zabezpieczonych budynków w tym pustostanów, które 

zagrażały zdrowiu i życiu ludzkiemu, np. spadające z dachu dachówki, odpadające 

cegły z muru, zapadający się dach.

6. Przyjęto 3.092 interwencje zgłoszone przez mieszkańców, instytucje, administracje.

7. Wykonano 137 usług transportowych dla Urzędu Miasta.

8. Zgłoszono 469   spraw dot. utrzymania czystości i porządku  , które przekazywano 

(pocztą elektroniczną, telefonicznie) do realizacji do właściwych wydziałów Urzędu 

Miasta, Instytucji, Administracji, Zarządców, służb technicznych.

Najwięcej zgłoszeń 286 przekazano  do Wydziału Dróg Miejskich, 18 do Wydziału  

Komunalnego, 56 do Miejskiego Zarządu Budynków, 16 do Powiatowego Zarządu  

Dróg, 2 do Vattenfall, 1 do Telekomunikacji.

9. Na prośbę Dyrekcji Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych i administracji 

„Nasz  Dom”  prowadzone  obserwacje  zgłoszonych  miejsc,  w  których  młodzież 

podczas przerw lekcyjnych pali papierosy i zaśmieca miejsca publiczne. 

 IV. Prowadzone działania prewencyjne i zaplanowane akcje.

Straż Miejska prowadzi działania związane z realizacja nałożonych na nią zadań w ciągu 

całego roku. Jednak ze względu na natężenie się problemów w określonych   terminach 

swoje działania w ich zakresie okresowo intensyfikuje.

Przeprowadzono następujące akcje:

1. Zima  (styczeń  –  marzec)  –  egzekwowanie  od  odpowiedzialnych  osób 

i podmiotów obowiązków w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania z dachów sopli lodowych. 

W wyniku prowadzonych działań:

- zgłoszono 5 spraw porządkowych do właścicieli   i zarządców terenów. 

2. Bezpieczne  Ferie –  prowadzono  obserwacje  miejsc  przebywania  dzieci 

i młodzieży oraz miejsc zorganizowanego wypoczynku m.in. place zabaw, lodowisko, 

boiska szkolne, kluby osiedlowe, MDK, sklepów ze sprzedażą alkoholu i wyrobów 

tytoniowych  dot.  sprzedaży osobom nieletnim,  dworców PKP i  PKS.  Nałożono  6 

mandatów karnych za spożywanie alkoholu, 6 osób pouczono.
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Prowadzono pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznych zachowań w 3 

klubach osiedlowych „M-5”, „Cegiełka”, „Itaka”. Uczestniczyło w nich ok. 95 osób.

Ponadto ujawniono: 

a) plakatowanie w miejscach publicznych bez zgody zarządcy – nałożono mandat karny,

b) zanieczyszczenie miejsc publicznych poprzez wrzucenie butelek po alkoholu do stawu 

w parku ROTH – nałożono 2 mandaty karne.

3. Bezpieczny  Przedszkolak –  w  17  Przedszkolach  omawiano  tematykę  dot. 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dziecka w kontaktach z obcymi. 

Działania prowadzono na prośbę Pani Koordynator ds. przedszkoli.

Ponadto  w/w  tematykę  omówiono  dzieciom  klas  pierwszych  ZSP  nr  3  w  Filii 

Biblioteki przy ul. Sudeckiej.  

4. Każdy sprząta po swoim piesku – egzekwowanie sprzątania zanieczyszczeń po 

psach oraz braku nadzoru nad nimi.

Nałożono  3  mandaty  karne  za  brak  nadzoru  nad  psami,  skierowano  1  wniosek 

o ukaranie do Sądu. W dzielnicy „Ocice” zlokalizowano 2 psy biegające bez nadzoru 

– wezwano pracowników Schroniska, którzy psy złapali. 

5. Skupy Złomu –  zapobieganie  kradzieżom i  dewastacjom urządzeń metalowych, 

telekomunikacyjnych,  elektroenergetycznych,  kolejowych  i  wodno-kanalizacyjnych. 

Skontrolowano 8 punktów skupu. Zastosowano 4 pouczenia za brak pełnych danych 

w formularzach przyjęcia odpadów.

Ponadto w miesiącu październiku wspólnie z Policją przeprowadzono kontrolę punktu 

skupu w dzielnicy „Ostróg” - ujawniono podejrzenie fałszowania formularzy przyjęcia 

odpadów – sprawę prowadzi Policja.

6. Dzikie Wysypiska – zapobieganie tworzeniu się nielegalnych miejsc wysypywania 

odpadów,  zapobieganie   zanieczyszczaniu  terenów  użytku  publicznego,  usunięcie 

śmieci z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.  W 7 przypadkach nakazano 

właścicielom  prywatnym  i  instytucjom  usunięcie  odpadów,  co  zostało  zrobione. 

Zgłoszono do WOŚiR UM  posprzątanie 14 miejsc gdzie zlokalizowano odpady na 

terenach  znajdujących  się  w  zasobach  gminy  Racibórz  –  nie  ustalono  sprawców 

wysypania odpadów.  

7. Bezpieczna Piaskownica – eliminacja potencjalnych zagrożeń występujących na 

placach  zabaw  oraz  przeciwdziałanie  zagrożeniu  zakażenia  chorobami 

pasożytniczymi.  Strażnicy  skontrolowali  110  placów  zabaw,  ujawnili  28 

nieprawidłowości,  które  zgłoszono  Administracjom tych  terenów do  usunięcia  np. 

spróchniałe  elementy  drewniane,  brak  nakrętki  na  śrubie  zawieszenia  siedziska, 
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oderwana blacha zjeżdżalni, huśtawka luźna u podstawy, brak szczebla w podejściu na 

ślizgawkę, brak desek w ławkach, urwany łańcuch huśtawki, wyrobione mocowania 

łańcuchów huśtawki,  wystające  gwoździe  i  wkręty,  wygięta  konstrukcja  huśtawki, 

uzupełnić piasek w piaskownicach, umyć kontenery do segregacji odpadów.

8. Bezpieczny Senior
Na  prośbę  przewodniczącego  Koła  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów 

i  Inwalidów „Koło  Centrum”  przeprowadzono  pogadanki  z  osobami  starszymi  na 

temat  ich  bezpieczeństwa  w  miejscach  publicznych  tj.  pobieranie  pieniędzy 

z bankomatu, kradzieże kieszonkowe, wyłudzanie pieniędzy,   zmiany przepisów dot. 

poruszania się rowerzystów.

9. Bezpieczne Wakacje –  zapewnienie  bezpieczeństwa  w miejscach  wypoczynku 

dzieci  i  młodzieży,  zminimalizowanie  przypadków  zakłócania  spokoju  i  porządku 

publicznego przez osoby pod wpływem alkoholu,

eliminowanie przypadków spożywania napojów alkoholowych w miejscach

objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych.

a) prowadzono  w  klubach  osiedlowych  „M-5”,  „Cegiełka”,  „Itaka”  pogadanki 

z  młodzieżą  na  temat  propagowania  wzorców  bezpiecznych  zachowań.  W  tym 

w gminie  Kornowac w sołectwie  Rzuchów w przedszkolu,  w sołectwach Kobyla-

Pogrzebień-Rzuchów w szkołach podstawowych,

b) obserwowano miejsca zorganizowanego wypoczynku m.in. boiska sportowe, basen, 

place  zabaw,  parki,  skwery,  dworce  PKS  i  PKP,  obręby  marketów.  Na  dzikich 

kąpieliskach  w dzielnicy „Ostróg”  poinformowano 12  osób o zakazie  kąpieli  oraz 

wystąpiono do zarządcy terenu o ustawienie tablic informujących o zakazie kąpieli,

c) w 2 sklepach zastosowano pouczenia za brak informacji o szkodliwości spożywania 

alkoholu – informacje uzupełniono,

d) udzielono na prośbę Pani Dyrektor  ZOPO pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa 

osób wyjeżdżających z parkingu ul. Karola na obóz do Pleśnej,

e) prowadzono w godzinach nocnych wspólne patrole z Policją w obrębie lokali przy ul. 

Londzina i Odrzańskiej,

f) obsługa  monitoringu  ujawniła  nieletniego,  który  przebywał  na  dachu  muszli 

koncertowej w parku ROTH i z niego zeskakiwał – przekazany Policji,

g) na terenie szkoły podstawowej nr 5 ujawniono mężczyznę, który posiadał susz koloru 

zielonego wraz z elektroniczną wagą i woreczkami – przekazany Policji,

h) w podwórzu ul. Książęcej ujawniono nieletniego, który spożywał piwo – przekazany 

Policji,
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i) w czasie trwania Memoriału ujawniono nieletnią dziewczynę, która w stanie upojenia 

alkoholowego  przebywała  przed  wejściem  na  OSiR  ul.  Zamkowej  –  przekazana 

Policji.  Po zakończeniu  Memoriału  za używanie  słów nieprzyzwoitych na Placu 

Długosza ukarano sprawcę mandatem karnym na kwotę 100 zł.,  

j) w Tworkowie ujawniono próbę kradzieży zabytkowej  podpory kolumny w ruinach 

zamku – sprawcy zbiegli  z miejsca zdarzenia ale strażnicy ustalili  ich tożsamość i 

sprawę przekazano Policji,

k) ujawniono nieletniego, który z I piętra budynku rzucał workami foliowymi z wodą 

w przechodniów na ul. Staszica – przekazani Policji,

l) ukarano  mandatami  karnymi  na  kwotę  1.100  złotych  3  sprawców   wywołania 

zgorszenia  w  miejscach  publicznych  (park  ROTH,  Rynek,  ul.  Kolonialna)  pod 

wpływem alkoholu,

m) za  spożywanie  alkoholu  nałożono  86  mandatów  karnych  na  kwotę  8.600  zł.,   

pouczono 39 osób, skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu.   

10. “XIV  edycja  Programu  Odpowiedzialnej  Sprzedaży  STOP  18” 
-  dostarczono  do  punktów  sprzedaży  wyrobów  tytoniowych  materiały  edukacyjne 

w postaci  naklejek  samoprzylepnych  „STOP 18” oraz  ilustrowane  informacje  dla 

sprzedawców „Bądź odpowiedzialnym Sprzedawcą”. Na terenie Raciborza do 119 

punktów,   w Gminie Kornowac do  14 punktów,   w Gminie Krzyżanowice do  26 

punktów.  

Ponadto informowano sprzedawców o obowiązującym prawie i konsekwencjach jego 

nie przestrzegania, co zagrożone jest karą grzywny 500 złotych.

W dniu  8  września  w  ramach  ogólnopolskiego  Dnia  Odpowiedzialnej  Sprzedaży 

strażnicy odwiedzili 35 punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych – nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

11. „Bezpieczna droga do szkoły” -  zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze 

do  szkoły  w  związku  z  rozpoczęciem  roku  szkolnego.  Prowadzono  patrole 

prewencyjne  przy  przejściach  dla  pieszych  w  obrębie  wytypowanych  szkół 

podstawowych w celu pomagania dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię, udzielano 

dzieciom  instruktażu  w  zakresie  bezpiecznych  zachowań  oraz  oddziaływano 

prewencyjnie wobec kierowców zbliżających się do tych przejść:

a) prowadzono z uczniami klas I w Gminie Racibórz i Kornowac pogadanki na 

temat bezpiecznych zachowań dzieci tj. zabawy w domu, na placu zabaw,       

w drodze do szkoły, jazdy rowerem, spotkania obcych psów, postępowania       

z  petardami.  Dzieciom  na  zakończenie  wręczano  ilustrowane  książeczki  
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edukacyjne i szelki odblaskowe. Pogadanki prowadzono również w OSWOGiS 

ul. Karola Miarki i ZSP w Kobyli, Pogrzebieniu i Rzuchowie,

b) w dzielnicy Sudół  udzielano  pomocy dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię 

przy SP-6 w związku z remontem drogi i chodników (interweniowano              

u zarządcy drogi by jak najszybciej  wymalowano przejście przez jezdnię –  

wykonano),

c) ukarano mandatem karnym mężczyznę za wywołanie zgorszenie pod wpływem 

alkoholu w rejonie ulic Mariańska – Matejki,

d) na prośbę Dyrekcji Gimnazjum nr 1 prowadzono z uczniami 11 klas I zajęcia 

profilaktyczne  na  temat:  odpowiedzialności  karnej  nieletnich,  ograniczenia  

negatywnych zjawisk wśród nieletnich,

e) w 15 Przedszkolach w gminie Racibórz i w 1 w Rzuchowie przeprowadzono 

pogadanki z 5 i 6 -letnimi przedszkolakami na temat: bezpiecznego poruszania 

się po drodze, przechodzeniu przez jezdnię, bezpiecznymi zachowaniami        

w domu i na podwórku, kontaktu z obcymi ludźmi i zwierzętami, poruszania 

się rowerem.  Dzieciom wręczono opaski odblaskowe na rękę.

12. Kampania  Parkingowa –  prowadzono  działania,  mające  na  celu  zwrócenie 

uwagi  na  problem  zajmowania  przez  pełnosprawnych  kierowców  „kopert”  czyli 

miejsc przeznaczonych do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Nałożono 2 mandaty karne, zastosowano 9 pouczeń.   

13. Znicz –  zapewnienie  czystości  i  porządku  w  obrębie  cmentarzy,  bezpieczeństwa 

osobom  odwiedzającym  cmentarze,  pomoc  kierowcom  w  parkowaniu  oraz 

opuszczaniu  miejsc  parkingowych.  Nakazano  zarządcy  parkingu  uprzątnięcie 

odpadów, wymalowania miejsc parkingowych i ustawienia znaku zakazującego wjazd 

i parkowanie pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5T.

1 listopada udzielono wsparcia Policji na zmianie I i II w liczbie 8 strażników przy 

cmentarzach ul. Ocickiej i Głubczyckiej.   

14. Bezdomni – udzielanie w okresie zimowym pomocy osobom bezdomnym. 

W okresie od stycznia do marca: 

a) do Izby Wytrzeźwień w Tychach dowieziono 1 osobę, 

b) do Noclegowni „Arka N” dowieziono  3 osoby,

c) do 2 osób   z widocznym uszkodzeniem ciała lub wyziębieniem wezwano Pogotowie 

Ratunkowe, które zabrało te osoby do szpitala,

d) wspólnie  z pracownikiem  OPS-u  dwukrotnie  prowadzono  w  godz.  wieczornych 

objazdy miejsc przebywania bezdomnych tj. piwnice, pustostany, ogródki działkowe – 
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osoby ujawnione informowano o możliwościach uzyskania pomocy,

e) na  prośbę  Pani  Dyrektor  OPS-u  monitorowano  sytuację  2  osób  bezdomnych 

nocujących w przybudówce garażu przy ul.  Karola.  Dzielnicowy straży rozmawiał 

kilkakrotnie  z  tymi  osobami  i  proponował  pomoc  ale  osoby te  nie  chciały  z  niej 

skorzystać.

W okresie od listopada do grudnia: 

a) do izby wytrzeźwień w Tychach dowieziono 11 osób,

b) do Noclegowni „Arka N” dowieziono 1 osobę,

c) na  prośbę  OPS-u do  Szpitala  Psychiatrycznego  w Branicach  dowieziono  2  osoby, 

które wyraziły chęć poddania się dobrowolnemu leczeniu alkoholowemu, 

d) do miejsca zamieszkania najbliższej rodziny dowieziono 1 osobę,

e) ponownie prowadzono z pracownikiem OPS-u w godz. wieczornych objazdy miejsc 

przebywania bezdomnych. Na ul. Brzozowej ujawniono mężczyznę, który przebywał 

w warunkach zagrażających jego życiu i zdrowiu – został przewieziony do szpitala.

Ponadto  na  wniosek  Wojewody  Śląskiego  we  wrześniu  br.  przeprowadzono 

z pracownikiem OPS-u objazdy miejsc przebywania bezdomnych.   

15. Petardy – zapobieganie przypadkom sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom 

nieletnim.  Skontrolowano  25  punktów  ze  sprzedażą   wyrobów  pirotechnicznych 

sprawdzając oznakowanie i umieszczenie instrukcji z zakresu bezpieczeństwa  na tych 

wyrobach. Sprzedających informowano o zakazie sprzedaży w/w wyrobów osobom 

nieletnim.

V.  Zapewniano porządek publiczny w czasie trwania zawodów sportowych 
i imprez kulturalno - rozrywkowych:    

1. XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Wielkanocną  procesję  konną  w  dzielnicy  Sudół  i  procesję  konną  w  sołectwie 

Pogrzebień. 

3. Dwukrotnie zgromadzenie w RCK-u gmin i powiatów subregionu zachodniego.

4. XX-lecie utworzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

5. V Raciborski Bieg Profilaktyczny dookoła Placu Długosza.

6. Obchody rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wybuchu III Powstania Śląskiego 

oraz „Bieg bez granic”.

7. Uroczystości z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

8. Imprezy pod nazwą „Majówka z RCK” oraz imprezy na Placu Długosza i na Rynku.

9. Juwenalia 2011.
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10. Jubileusz 50-lecia szkoły podstawowej w Pogrzebieniu.

11. Mecz piłki nożnej w Krzyżanowicach.

12. Jarmark na Granicy w Chałupkach.

13. „Dni  Raciborza”  w  tym  „Jarmark  św.  Marcelego”,  „Śląsk  kraina  wielu  kultur”, 

przemarsz  mażoretek,  odbywające  się  na  Rynku,  Placu  Długosza,  Placu 

Dominikańskim.

14. Majówka z księciem Mieszkiem na Rynku i Placu Dominikańskim.

15. Festiwal Bluesowy na Rynku. 

16. Happening w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu na Rynku.

17. III Raciborski Festiwal Średniowieczny przy ul. Brzozowej.

18. XII Gimnazjada 2011 na hali OSiR ul. Łąkowa.

19. Festyn Rodzinny odbywający się na terenie Przedszkola przy ul. Ogrodowej.

20. XIV rozpoczęcie sezonu motocyklowego.

21. Jubileusz XX-lecia współpracy partnerskiej między Raciborzem a Opawą w RCK

22. XIX Memoriał im. mł. kpt. Kaczyny i dh. Malinowskiego na stadionie OSiR.

23. XIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski.

24. XXVIII Piesza Pielgrzymka z Raciborza na Jasną Górę.

25. Impreza promująca działalność MDK na Rynku.

26. Festyn z okazji X urodzin Portalu Raciborskiego przy ul. Ogrodowej.

27. Dożynki Miejskie odbywające się w dzielnicy „Ocice”.

28. Dożynki gminne w gminie Kornowac i Krzyżanowice.

29. Pożegnanie Lata” na Placu Długosza.

30. Otwarcie skweru na Placu Jagiełły.

31. Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana 2011”.

32. Przemarsz uczestników XII  Marszu Nadziei  w ramach akcji  “Różowa i  Niebieska 

Wstążeczka”.

33. Mistrzostwa Świata Weteranów w zapasach na hali OSiR ul. Łąkowa.

34. Obchody św. Marcina w dzielnicy Studzienna.

35. Uroczystości  związane  z  93-ą  Rocznicą  Odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości 

Państwowej.

36. Happening z okazji uczczenia podpisania przez ONZ deklaracji Praw Człowieka na 

Placu Dominikańskim.

37. Plenerowe widowisko pirotechniczne odbywające się w noc Sylwestrową w Parku 

Zamkowym.
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VI.  Współpraca z Komendą Powiatową Policji
1. Prowadzono wspólne mieszane patrole Policji i Straży Miejskiej.

2. Wymieniano się informacjami dot. Zagrożeń.

3. Odbywały się robocze spotkania Komendanta Straży Miejskiej  z Naczelnikiem 

Wydziału  Prewencji  oraz  Naczelnikiem Sekcji  Ruchu  Drogowego,  na  których 

omawiano  bieżące  sprawy  i  dokonywano  oceny  zagrożenia  porządku 

i bezpieczeństwa publicznego, a także omawiano zadania realizowane wspólnie. 

Ponadto  pozostawano  w  stałym  kontakcie  telefonicznym,  przeprowadzając  na 

bieżąco konsultacje w prowadzonych sprawach.

4. Osoby ujawnione przez strażników i przekazane Policji:  
a) nieletniego piszącego farbą w spray-u po elewacji budynku przy ul. Stalmacha,

b) sprawcę  kradzieży  pieniędzy  starszej  osobie  na  terenie  sklepu  „Kaufland” 

-  sprawca został ujęty w pościgu i doprowadzony do Straży Miejskiej,

c) sprawcę włamania do lokalu przy ul. Ocickiej,

d) rowerzystę po spożyciu alkoholu stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym na 

ul. Sudeckiej,

e)  nieletniego – sprawcę uszkodzenia wiaty przystankowej przy ul. Królewskiej,

f) 3 mężczyzn na terenie rezerwatu „Łężczok”, którzy posiadali konopie indyjskie,

g) nieletniego, który spożywał alkohol na ul. Książęcej,

h) mężczyznę przebywającego na terenie szkoły podstawowej nr 5, który posiadał 

susz koloru zielonego wraz z elektroniczną wagą i woreczkami,

i) nieletniego,  który  przebywał  na  dachu  muszli  koncertowej  w  parku  ROTH 

i z niego zeskakiwał,

j) nieletnią  dziewczynę,  która  w stanie  upojenia  alkoholowego przebywała  przed 

wejściem na OSiR ul. Zamkowej,

k) nieletniego,  który  z  I  piętra  budynku  rzucał  workami  foliowymi  z  wodą 

w przechodniów na ul. Staszica,

l)  3 nieletnich, którzy posiadali przy sobie alkoholi i papierosy na ul. 1 maja,

m) 3 nieletnich po spożyciu alkoholu,  którzy przebywali na placu zabaw w parku 

ROTH,

n) mężczyznę pod wpływem alkoholu – sprawcę pobicia na ul. Górnej,

o) 7  nieletnich  pijących  alkohol  w  podwórzu  ul.  Odrzańskiej.  Ponadto  ustalono 

sprzedawczynię sklepu, która sprzedała alkohol nieletnim,

p) sprawcę  kradzieży  słupków  i  znaków  drogowych  na  ścieżce  rowerowej  ul. 

Rudzkiej,
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q) 2 sprawców kradzieży torebki damskiej, kobiecie jadącej rowerem na ul. Łąkowej

r) 2 nieletnich pijących alkohol w parku ROTH,

s) mężczyznę pod wpływem alkoholu na ul. Warszawskiej, który prowadził wózek 

w którym leżało kilkumiesięczne dziecko a obok szła kilkuletnia dziewczynka.

5. Wspólnie zabezpieczano:  
a) miejsce znalezienia niewybuchu na ul. Zamkowej,

b) obręb kamienicy na ul. W. Polskiego, gdzie z dachu odpadł tynk ozdobny a inne 

elementy ozdobne groziły upadkiem na jezdnię i chodnik,

c) ul.  Głubczycką  –  zamknięcie  ruchu  kołowego  w  związku  z  awarią  rozdzielni 

i ulatnianiem się gazu,

d) imprezy o charakterze kulturalno – sportowym.  

6. Udzielono wsparcia patrolom Policji w związku z awarią ciągnika siodłowego na 

ul. Gliwickiej.

7. Miejsca 3 kolizji i 1 wypadku drogowego  do czasu  przybycia właściwych służb, 

ustalono dane poszkodowanych i sprawców.

8. Dwukrotnie  uczestniczono  z  policjantami  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego 

w  eliminacjach  powiatowego  i  okręgowego  Ogólnopolskiego  Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na terenie Gimnazjum nr 3 oraz w pracach 

komisji sędziowskiej Turnieju wiedzy o ruchu drogowym.

9. Ogółem  przekazano  45  osób  .  W  tym  sprawców  czynów  zabronionych, 

pokrzywdzonych,  świadków.

10. Przekazano  22  nieletnich ujawnionych za:  

a) spożywanie alkoholu – 10 osób,

b) kradzież w miejscu publicznym – 1 osoba,

c) wywołanie zgorszenia pod wpływem alkoholu – 1 osoba,

d) malowanie farbą elewacji budynku - 1 osoba,  

e) znajdowanie się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu – 1 osoba,

f) przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu – 3 osoby,

g) posiadanie narkotyków, alkoholu i wyrobów tytoniowych – 4 osoby,

h) zrzucanie z piętra budynku worka z wodą – 1 osoba.
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VII.  Współpraca z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej 
1. Palące się trawy przy ul. Brzeskiej, Nad koleją i Sudeckiej.

2. Zwisające gałęzie z drzewa, stwarzające zagrożenie przy ul. Wileńskiej.

3. Usunięcie zagrożenia poprzez usuniecie leżącej szyby na gzymsie budynku przy 

ul. Mickiewicza.

4. Palący się dach budynku przy ul. Waryńskiego.

5. Palące się odpady w śmietniku przy ul. Pracy.

6. Wykonywanie prac na Kościele przy ul. Mickiewicza.

7. Wspólne  działania  związane  z  występującymi  zagrożeniami  na  drogach 

spowodowanymi obfitymi opadami deszczu.

VIII.  Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym
1. 11  razy   wzywano  Pogotowie  Ratunkowe  do  osób  wymagających  pomocy 

lekarskiej  w  związku  z  urazami  ciała,  utratą  przytomności,  wyziębieniem 

organizmu,  potrąceniem  przez  pojazd  lub  po  spożyciu  alkoholu.  Pogotowie 

zabrało do szpitala 8 osób. Strażnicy 1 osobę dowieźli do najbliższej rodziny.

2. W ramach  podpisanej  umowy ze  Szpitalem Rejonowym  dowieziono  23  osoby 

w stanie nietrzeźwości na badania lekarskie, celem dowiezienia tych osób do Izby 

Wytrzeźwień w Tychach lub miejsca zamieszkania/pobytu.

  

IX.  Prowadzone  działania   zakresie  czynności  wyjaśniających 

i skierowanych do Sądu wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń 

1. W  145 sprawach,  w  których  sprawcy  nie  ujawniono  na  miejscu  zdarzenia 

przeprowadzono  czynności  wyjaśniające  mające  na  celu  wykrycie  osoby 

odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia. W 130 przypadkach sprawców wykryto, 

natomiast w 15 sprawach czynności są nadal prowadzone.

2. Skierowano  do  Sądu  Rejonowego  w  Raciborzu  Wydziału  II  Karnego 64  wnioski 

o ukaranie sprawców wykroczeń w  tym:

a) 2   - przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym,

b) 6 - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,

c) 24 - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,

d) 2 - przeciwko obyczajności publicznej,

e) 3 - przeciwko urządzeniom użytku publicznego,

f) 1 - z zakresu szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego,
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g) 5 - przeciwko przepisom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

h) 16 -  przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,

i) 1 - przeciwko przepisom ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  

j) 3 - przeciwko przepisom wprowadzającym Kodeks pracy,

k) 1 - przeciwko przepisom ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

3. W Sądzie zapadło 39 wyroków z 64 spraw skierowanych o ukaranie:

a) wyrokiem uniewinniającym zakończyło się - 0 spraw,

b) umorzono -  0 spraw,

c) karą nagany zakończyły się - 2 sprawy,

d) karą grzywny zakończyły się - 34 sprawy na łączną kwotę 5600 zł.,

e) karą ograniczenia wolności zakończyły się - 3 sprawy,

f) karą aresztu zakończyło się - 0 spraw,

g) na rozpatrzenie oczekuje - 25 spraw.

                         

X. Monitoring wizyjny
Obsługa monitoringu ujawniła  489  zdarzeń, w tym:

1. 9 zdarzeń o charakterze przestępczym,   takie jak: próba włamania się do pojazdu, 

jazda  rowerem  pod  wpływem  alkoholu,  próba  kradzieży  skrzynki  zasilającej 

oświetlenie ostrzegawcze na drodze, sprzedaż narkotyków, włamanie do piwnic, 

próba kradzieży roweru, podejrzenie kradzieży pojazdu osobowego.

2. 440  wykroczeń   takie  jak:  osoby  w  stanie  upojenia  alkoholowego  leżące 

w  miejscach  publicznych  oraz  osoby  pod  wpływem  alkoholu  stwarzające 

zagrożenie w ruchu drogowym, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, 

dewastacje i niszczenia mienia, zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, 

bójki,  zanieczyszczanie  i  zaśmiecanie  miejsc  publicznych,  kolizje  drogowe, 

potrącenia pieszych, niewłaściwie zabezpieczone pojazdy, nie stosowanie się do 

przepisów ruchu drogowego, brak nadzoru nad psami i nie sprzątanie odchodów. 

3. 40  innych  zdarzeń  -  zagrożeń   takich  jak:  zapadnięcie  ziemi  przy  zaworze 

gazowym spowodowane awarią rury wodociągowej, niewłaściwe zabezpieczenie 

ogrodzeń  przy  remontach  budowlanych,  uszkodzony  sygnalizator  świetlny 

i  skrzynka  przyłączeniowa,  awarie  oświetlenia  ulicznego,  uszkodzone  ławki, 

pylony, znaki drogowe, kosze na śmieci, oderwane banery reklamowe.
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4. Ujawniono łącznie:   494 osoby spożywające alkohol  w miejscach zabronionych, 

162 wykroczenia w ruchu drogowym.

5. 24  razy   zgrywano  materiał  zarejestrowany  przez  monitoring  na  potrzeby 

prowadzonych dochodzeń przez Policję.   

 W roku  bieżącym  Straż  Miejska  przy  wykonywaniu  zadań  wynikających 

z ustaw i aktów prawa miejscowego, zamierza nadal koncentrować swoje działania 

w  zakresie  przestrzegania  spokoju  i  porządku  w  miejscach  publicznych  oraz 

w kontynuowaniu przedsięwzięć prewencyjno – edukacyjnych wśród uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych.  

Poniżej przedstawiono grupy działań Straży Miejskiej według priorytetów:

1. Ochrona życia i zdrowia mieszkańców w przypadkach zdarzeń losowych takich jak 

katastrofy, niewybuchy, klęski żywiołowe itp.

2. Zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

3. Monitoring urządzeń infrastruktury komunalnej.

4. Dewastacja mienia.

5. Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych.

6. Porządek i czystość na terenie miasta.

7. Prewencja wśród dzieci i młodzieży.

8. Kontrola  ruchu  drogowego  –  szczególnie  w  zakresie  stwarzania  zagrożenia  przez 

pojazdy w obrębie skrzyżowań, tamujących pieszym przejście chodnikiem oraz miejsc 

zakazu zatrzymywania, niszczenia zieleni miejskiej.

9. Obowiązki właścicieli nieruchomości.

10. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

11. Ochrona środowiska.

12. Ochrona zwierząt.

13. Kontrola obrotu artykułami pirotechnicznymi.

14. Pozostałe.
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S P R A W O Z D A N I E

z działalności za 2011 rok na terenie Gminy Krzyżanowice

Działania  na  terenie  Krzyżanowic  prowadzone  są  od  1  października  2007  roku.  Teren 

Krzyżanowic  zdefiniowano  jako  Rejon  14  Straży  Miejskiej  i  ustanowiono  dzielnicowego 

starszego  inspektora  Andrzeja  Łabę.  Zadania  dla  strażników,  w  zakresie  uprawnień 

ustawowych, przekazuje  wskazany przez wójta pracownik Urzędu Gminy.

I. Działania na terenie gminy Krzyżanowice:

1. Prowadzono kontrole dot. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, kontroli 

ruchu  drogowego,   dzikich  wysypisk  śmieci,  biegających  psów bez  nadzoru,  spożywania 

alkoholu w miejscach zabronionych, braku numeru porządkowego nieruchomości.

2. W  związku  z  popełnionymi  wykroczeniami  wylegitymowano  217  osób,  wobec  których 

nałożono 41 mandatów karnych na kwotę 3.800 zł., w tym: 1 mandat za spożywanie alkoholu, 

1 mandat za spalanie odpadów, 3 mandaty za brak nadzoru nad psami, 2 mandaty za brak 

czystości i porządku w obrębie nieruchomości, 34 mandaty za wykroczenia drogowe.

3. Pouczono  147  sprawców wykroczeń   za:  brak  nadzoru  nad  zwierzęciem,  brak  czystości  i 

porządku  w  obrębie  nieruchomości,  spalanie  odpadów  na  terenie  nieruchomości, 

zanieczyszczenie drogi publicznej, za wykroczenia drogowe.

4. Skierowano  3  wnioski  o  ukaranie  do  Sądu  za:  zanieczyszczanie  miejsc  publicznych, 

niedopełnienie nadzoru nad psami.

5. W  Roszkowie  ujawniono  miejsce  nielegalnego  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z 

eksploatacji  –  właściciela  nieruchomości  ukarano.  Przy współpracy z  Policją  wykluczono 

pochodzenie tych pojazdów z kradzieży.    

6. W oparciu o uzyskaną informację o osobach narodowości romskiej, które na terenie gminy 

dokonują  kradzieży,  podjęto  działania  i  na  trasie  Tworków  -  Bieńkowice  ujawniono  2 

mężczyzn narodowości romskiej poruszających się pojazdem osobowym. Doprowadzono do 

ich zatrzymania i przekazano Policji. 

7. Przekazano Policji 3 sprawców przestępstw i 6 sprawców zniszczenia drogi.

8. Prowadzono  wspólnie  z  Policją  patrole  w  okresie  wakacyjnym  i  uczestniczono  w  2 

spotkaniach z mieszkańcami dot. zwiększoną liczbą włamań i kradzieży do posesji. 

9. Przekazano Policji informacje o ustalonych danych osobowych 2 mężczyzn podejrzanych o 

próbę kradzieży zabytkowej podpory kolumny w ruinach zamku        w Tworkowie – sprawcy 

zbiegli z miejsca zdarzenia ale strażnicy ustalili ich tożsamość.

10. Przekazano Policji dane pojazdów ciężarowych i kierowców, którzy uszkodzili drogę gminną 
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w Rudyszwałdzie.

11. Wspólnie z Policją wszczęto w Owsiszczach poszukiwania mężczyzny narodowości romskiej 

podejrzanego o wyłudzanie od mieszkańców pieniędzy.

12. Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazano 3 osoby starsze potrzebujące 

pomocy.

13. W ramach  Akcji  „STOP 18”  dot.  zakazu sprzedaży nieletnim wyrobów tytoniowych   – 

sprawdzono 26 punktów a sprzedawcom rozdawano ulotki i  informowano                o 

konsekwencjach karnych.

14. Wspólnie  z pracownikiem  OPS-u  prowadzono  w  godz.  wieczornych  objazdy  miejsc 

przebywania osób bezdomnych.

15.  Zapewniano ład i porządek publiczny w czasie trwania imprez kulturalno – sportowych w 

tym: dożynki gminne w Chałupkach, koncert w Krzyżanowicach, 3 rajdy rowerowe, spływ 

kajakowy rzeką Odrą, dwukrotnie Jarmark staroci na granicy w Chałupkach.

16. Na  prośbę  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  prowadzono 

obserwację sklepów w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim              i 

nietrzeźwym.

17. Ujawniono  3  nielegalne  wysypiska  śmieci.  W wyniku  prowadzonych  czynności  ustalono 

sprawców tych czynów: 2 sprawców posprzątało śmieci, wobec 1 skierowano wniosek do 

Sądu – został uznany winnym i ukarany karą grzywny.  

18. Ustalono właściciela, którego pies pogryzł obywatela Czech. Właścicielowi nakazano poddać 

psa obserwacji i poniósł ich koszty, odstąpiono od ukarania ze względu na trudną sytuację 

materialną. Poszkodowanemu przesłano wyniki obserwacji psa, od czego uzależnione było 

dalsze jego leczenie. 

19. W Tworkowie nakazano właścicielowi usunięcie ściany budynku, która stwarzała zagrożenie 

dla zdrowia i życia.

20. Pozyskano informację o 3 starszych osobach,  które mieszkały w bardzo złych warunkach 

socjalnych – powiadomiono opiekę społeczną w Tworkowie. 
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S P R A W O Z D A N I E

z działalności za 2011 rok na terenie Gminy Kornowac

Działania na terenie Kornowaca prowadzone są od 3 marca 2009 roku. Teren Kornowaca 

zdefiniowano  jako  Rejon  15  Straży  Miejskiej  i  ustanowiono  dzielnicowego  starszego 

inspektora Mieczysława Nowaka. Zadania dla strażników, w zakresie uprawnień ustawowych, 

przekazuje wskazany przez wójta pracownik Urzędu Gminy.

I. Działania na terenie gminy Kornowac:

1. Prowadzono kontrole dot. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, kontroli 

ruchu  drogowego,   dzikich  wysypisk  śmieci,  biegających  psów bez  nadzoru,  spożywania 

alkoholu w miejscach zabronionych, braku numeru porządkowego nieruchomości.

2. Nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 450 zł w tym: 2 mandaty za brak umowy        i 

rachunków na wywóz odpadów, 1 mandat za zaśmiecanie miejsc publicznych, 3 mandaty za 

brak nadzoru nad psami.

3. Pouczono 77 sprawców wykroczeń.

4. Skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu za: wysypywanie odpadów oraz brak umowy i 

rachunków na wywóz odpadów.

5. W  ramach  planowanych  Akcji  „Bezpieczne  Ferie”,  „Bezpieczne  Wakacje”,  „STOP 18”, 

„Bezpieczna  droga  do  szkoły”  prowadzono  pogadanki  z  dziećmi  szkół  podstawowych  i 

przedszkoli na temat bezpiecznych zachowań. 

6. Prowadzono  z  młodzieżą  gimnazjum  w  Tworkowie  pogadanki  w  temacie  przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego, zachowania się w miejscach publicznych.

7. Prowadzono  patrole  zmotoryzowane  w  okresie  wakacyjnym  w  godz.  popołudniowo  – 

wieczornych,  celem  zapewnienia  ładu  i  porządku  publicznego  oraz  zwracania  uwagi  na 

zachowanie osób nieletnich, szczególnie w obrębie placówek oświatowych.

8. Współpracowano z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej udzielając pracownikom asyst w 

kontaktach z osobami wymagającymi pomocy.

9. Zapewniano  ład  i  porządek  publiczny  w  czasie  przemarszu  procesji  konnej  ku  czci  św. 

Floriana  w  Pogrzebieniu,  korowodu  dożynkowego  i  festynu  w  Rzuchowie,  przemarszu 

uczestników obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły podstawowej  w Pogrzebieniu.
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