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Straż Miejska w Zdzieszowicach -  sprawozdanie z działalności za 2016 rok

Straż Miejska jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku i poprawy 

bezpieczeństwa publicznego. Pełni ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a także 

podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. 

Stan etatowy jednostki nie zmienił się i liczy on 3 funkcjonariuszy. Swoim działaniem strażnicy 

obejmowali teren miasta, jak też sołectwa gminy Zdzieszowice. Zmieniły się natomiast formy 

prowadzenia partoli, gdzie wcześniej bazowano na patrolach pieszych, natomiast od ponad dwóch 

lat, po zakupieniu rowerów, strażnicy patrolują właśnie teren gminy na rowerach. Dzięki temu 

rozwiązaniu strażnicy częściej też pokazywali się na terenach sołectw, nawiązując kontakt zarówno 

z mieszkańcami jak też z radami sołeckimi. Strażnicy prowadzili służbę w godzinach pracy Urzędu, 

to jest w godz. 7:30 -  15:30, niemniej jednak również prowadzone też były służby w godzinach 

popołudniowych, w godz. 12:00 -  20:00 w sezonie zimowym, natomiast w okresie letnim w godz. 

14:00 -  22:00. W okresie zimowym prowadzone były patrole piesze, natomiast w przypadkach 

potrzeby załatwienia zgłaszanych interwencji na terenach sołectw, udawano się prywatnymi 

pojazdami, celem szybkiego i sprawnego załatwienia spraw będących bolączkami mieszkańców.

Nadal też strażnicy pełnili służby mieszane wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w Zdzieszowicach. W ubiegłym roku odbyło się 8 wspólnych służb, ponadto wspólnie 

zabezpieczano 3 mecze piłkarskie o mistrzostwo III ligi piłkarskiej miejscowego klubu MKS 

„Ruch” Zdzieszowice, wspólnie z policją zabezpieczono dożynki gminne w Krępnej. Strażnicy 

gminni byli też oddelegowani do zabezpieczenia przemarszu pielgrzymów na Górę św. Anny w 

ramach Światowych Dni Młodzieży. W tym przypadku doskonale się sprawdziły rowery, dzięki 

którym szybko i sprawnie poruszano się do miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie 

pielgrzymów. Nadmieniam też, że w miesiącu maju funkcjonariusze Straży pracowali w godzinach 

nocnych, gdzie wraz z policjantami z Krapkowic zabezpieczano festyn w Rozwadzy, po uzyskaniu 

informacji o możliwych zakłóceniach spokoju przez przybyłą młodzież ze Zdzieszowic. Wspólnie 

też z policją prowadzono akcję „Znicz” w dniu 1 listopada, gdzie zabezpieczano teren 

miejscowego cmentarza.

W 2016 roku zmieniły się niektóre akty prawne dot. funkcjonowania formacji Straży 

Gminnych. Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2016 roku wykreślił między innymi możliwość 

korzystania z urządzeń do rejestrowania kierowców przekraczających dozwoloną prędkość,
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zwanymi potocznie „fotoradarami”. Taki krok pozwolił na możliwość większej koncentracji 

strażników na czynności związane z bezpieczeństwem mieszkańców, polegających głównie na 

wykonywaniu codziennych patroli. Niemniej jednak podstawowym aktem prawnym regulującym 

zakres obowiązków oraz uprawnień Straży Miejskiej jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zmianami ). W przepisach tych ujęto 

najważniejsze zadania i obowiązki, na które składają się głównie: prowadzenie systematycznego 

rozpoznania na terenie Gminy Zdzieszowice zjawisk wywierających negatywny wpływ na stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla 

zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych; 

egzekwowanie od właścicieli, zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych 

właściwego wykonania obowiązku utrzymania porządku i czystości w budynkach i w ich 

otoczeniu; udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i samorządowych, religijnych, wizyt 

i delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i handlowych; 

podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania zakłócenia porządku publicznego i 

niszczenia mienia; podejmowanie działań przyczyniających się do zwiększenia efektywności 

funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie czystości; informowanie 

zarządców dróg i właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach o stwierdzonych 

nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia 

ulic oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowy; 

kontrola i egzekwowanie od właścicieli numeracji posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami 

ulic, miejsc plakatowania, ogłoszeń i itp.; ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów bez tablic 

rejestracyjnych lub pojazdów, których stan techniczny wskazuje, że nie jest używany oraz 

pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 

bezpieczeństwu; podejmowanie działań zmierzających do eliminowania zjawisk degradacji 

środowiska naturalnego, przeciwdziałania tworzeniu dzikich wysypisk, niszczeniu zieleni, 

kompleksów leśnych i parków oraz zanieczyszczaniu wód;egzekwowanie należytego stanu 

sanitarno -  higienicznego na terenie targowiska i w handlu okrężnym; kontrolowanie i 

egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie Ustawy o godle, barwach i hymnie RP; 

egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy 

samorządowe Gminy Zdzieszowice; przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych 

wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców Gminy Zdzieszowice; utrzymywanie stałej 

współpracy z jednostkami policji, służbami sanitarnymi, szkołami, instytucjami oraz innymi 

organizacjami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie
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mieszkaniowe).

Poniżej przedstawiam rozliczenie ilościowe podjętych interwencji w 2016 roku, zgodnie z

30siadanymi uprawnieniami:

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenie, zwrócenie uwagi, 
ostrzeżenie lub zastosowanie  
innego środka oddziaływania 

wychowawczego

M andat

W niosek  
do sądu

Razem

Liczba Kwota

Kodeks wykroczeń

a)
W ykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 

publicznemu
3 0 0,00 zł 0 3

b)
wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 
sam orządowym  i społecznym

0 0 0,00 zł 0 0

c) W ykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu o sób  i mienia

13 4 400,00 zł 1 18

d)

W ykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w  

komunikacji
87 6 750,00 zł 2 95

e)
Wykroczenia przeciwko zdrowiu

11 0 0,00 zł 0 11

0 W ykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej

1 0 0,00 zł 0 1

9) W ykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego

21 3 480,00 zł 0 24

h) szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodow e

0 1 100,00 zł 1

Ustawa 0  wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1 0 0,00 zł 1 2

Ustawa 0  utrzymaniu czystości i porządku w  
gm inach 55 6 450,00 zł 0 61

Ustawa 0  ochronie zwierząt
1 0 0,00 zł 0 1

Ustawa 0 odpadach
2 0 0,00 zł 0 2

Ustawie 0  ochronie zdrowia zwierząt oraz  
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2 1 50,00 zł 0 3

innych
11 0 0,00 zł 0 11

O G Ó Ł E M :
208 21 2 230,00 zł 6 235
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Analizując uzyskane wyniki w 2016 roku, chciałabym bardziej szczegółowo przedstawić 

zakres czynności i spraw, którymi zajmowała się straż.

Jak już wspomniałam wcześniej, pomimo tego iż zabrano strażom możliwość korzystania z 

fotoradarów, czyli z działu ujawnionych wykroczeń w katalogu wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, to i tak w tym właśnie dziale ujawniono największą 

ilość wykroczeń. Podobnie zresztą taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich, jednakże tutaj 

strażnicy skupiali się głównie na wykroczeniach z katalogu niestosowania się do znaków i 

sygnałów drogowych, parkowaniu w miejscach niedozwolonych, na chodnikach lub w obrębie 

skrzyżowań itp., strażnicy nałożyli 6 mandatów karnych na kwotę 750,00 zł, oraz zastosowali 87 

pouczeń. W tych przypadkach strażnicy po bloczek mandatowy sięgali głównie w przypadkach gdy 

kierowcy po raz kolejny łamali przepisy ruchu drogowego. Natomiast gdy zdarzały się naruszenia 

po raz pierwszy, dawano niejako kierującemu szansę i nie karano go grzywną. Uważam takie 

postępowanie za jak najbardziej właściwe i uczulam strażników w tym temacie. Ogólnie uważam ze 

ta formacja ma być przyjazna i pomocna dla mieszkańców i nie powinna być kojarzona tylko i 

wyłącznie jako automatyczna jednostka do zarabiania pieniędzy, przez stosowanie kar w formie 

mandatów karnych. Zobowiązywano też odpowiednie podmioty do wykaszania chwastów 

ograniczających widoczność i stwarzających utrudnienia w ruchu drogowym. Problem tez 

rokrocznie występuje w rejonie stacji benzynowej „Orlen” w Zdzieszowicach. Informowano 

również inne podmioty i instytucje o usterkach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń 

użyteczności publicznej ( np. braki w oświetleniu, ubytki w jezdniach i chodnikach). Nadzorowano 

procedurę odszkodowawcza w związku z dewastacją lamp oświetlenia ulicznego w Parku Zabaw i 

Wypoczynku oraz ze zniszczeniem lamp oświetleniowych będących następstwem kolizji 

drogowych na ul. Filarskiego w Zdzieszowicach, ul. Korfantego w Rozwadzy oraz ul. 

Zdzieszowickiej w Krepnej. Strażnicy reagowali również na kierowców oraz pieszych 

naruszających przepisy dot. niszczenia zieleni miejskiej oraz parkowania na zieleńcach i skwerach. 

W tych przypadkach nałożono 3 mandaty karne na kwotę 480,00 zł oraz zastosowano 21 pouczeń.

Kolejnym z kolei działów, gdzie odnotowano największą ilość wykroczeń, to katalog z 

działu wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym katalogu 

ujęto szereg przepisów dot. obowiązki właścicieli psów, czyli warunki wyprowadzania ich na 

smyczy i w kagańcach, sprzątania psich odchodów oraz inne obowiązki wyszczególnione w 

Uchwale Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminach. W omawianym okresie Gmina Zdzieszowice zawarła umowę z zakładem ogólno 

budowlano usługowym z Zawiercia, w związku z czym asystowano i udzielano pomocy osobie 

zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych psów. W 2016 roku wyłapano i umieszczono w
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schronisku łącznie 3 psy. Z kolei za wykroczenia z kategorii bezpieczeństwa osób i mienia, czyli za 

niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa strażnicy nałożyli 4 

mandaty karne na kwotę 400,00 zł, zastosowali 13 pouczeń oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie 

do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie -  Koźlu. Chciałabym też wspomnieć że wspólnie z 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii skontrolowano właściciela psa z Oleszko-Dalnie, wobec 

którego istniało podejrzenie braku szczepień przeciwko wściekliźnie. W tym przypadku zgłoszenie 

się potwierdziło, w związku z czym zastosowano wobec niego postępowanie mandatowe za brak 

takowego szczepienia. Ponadto jeszcze z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

reagowano wobec właścicieli nieruchomości wzdłuż których przebiegały chodniki, w celu 

należytego dbania o ich ciągi. W tym też dziale ujęto inne niezmiernie ważne przepisy porządkowe 

dot. właścicieli nieruchomości. I tak na przełomie miesięcy letnich zaczęto kontrolę nieruchomości 

w Januszkowicach. Kontrola ta miała związek z faktem braku podłączenia do nowo wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej. Na podstawie otrzymanej ze spółki Wodociągi i Kanalizacja listy posesji, 

które nie są podłączone do sieci, strażnicy przeprowadzili kontrole tych nieruchomości pod kątem 

gospodarki nieczystościami ciekłymi. Trzeba tu zaznaczyć, że znikomy procent właścicieli 

pozbywał się swoich nieczystości w sposób prawidłowy. Na ogół właściciele pozbywali się tych 

ścieków we własnym zakresie, poprzez np. wywóz przez zaprzyjaźnionych sąsiadów -  rolników. 

Ale też zdarzały się wywozy szamb przez uprawnione podmioty, na co właściciele posiadali 

stosowne potwierdzenia. Łącznie skontrolowano 77 posesji z terenu Januszkowie. Nadal też 

kontrolowano utrzymywanie czystości i porządku zarówno na terenach prywatnych jak i innych 

( będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Koksownik”, Wspólnoty Mieszkaniowe lub 

będące w zarządzaniu gm iny). Wystosowywano odpowiednie pisma z poleceniem przeprowadzania 

prac porządkowych na prywatnych działkach. Przeprowadzano rozmowy z zarządcami terenów na 

których występowały zagrożenia możliwości powalenie zbyt pochylonych drzew, między innymi 

na cmentarzu w Zdzieszowicach. Zabezpieczano tereny gdzie w wyniku silnych wiatrów łamały się 

gałęzie ( Park Zabaw i Wypoczynku i ul. Górna w Zdzieszowicach oraz ul. Główna w Jasionej ), 

ale też zdarzenia takie jak występowanie pożaru suchego drzewa na ul. Chrobrego, gdzie 

powiadomiano jednostkę straży pożarnej. Otrzymywano gro zgłoszeń dot. martwych zwierząt, 

gdzie powiadamiano odpowiednie instytucje o ich lokalizacji i nakazywano ich usunięcie ( m.in. 

ZDW Opole oraz stosowny wydział tut. Urzędu ). Informowano inne podmioty o przepełnionych 

kontenerach na odpady stałe, ale też informowano o potrzebie ustawienia większej ilości ulicznych 

koszy na śmieci ( PK P), o fakcie gromadzenia się niebezpiecznych gryzoni, ( W iK ,). W 2016 roku 

skontrolowano 10 posesji pod kątem spalania prawidłowych odpadów w piecach c.o. Ponadto 

ukarano mieszkańca ulicy Górnej za wypalanie odpadów biodegradowalnych. Ogólnie strażnicy
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nałożyli 6 mandatów karnych na kwotę 450,00 zł oraz zastosowali 55 pouczeń.

Ponadto strażnicy podejmowali inne działania z szerokiego wachlarzu przepisów 

porządkowych, między innymi wobec osób zachowujących się niestosownie czy też używających 

słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Reagowano w przypadku zgłoszeń dot. osób 

nietrzeźwych leżących na ulicy, wobec których stosowano odpowiednie czynności.

Zabezpieczano imprezy sportowo - rekreacyjne takie jak: Rajd Rowerowy oraz biegi w 

ramach „Bike-maraton”, mecze piłki nożnej MKS „Ruch” Zdzieszowice oraz uroczystości 

państwowe i sakralne: „Święto Zmarłych”, Odzyskania Niepodległości 11 listopada oraz 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn rodzinny w Rozwadzy, dożynki gminne w Krępnej, „Dni 

Zdzieszowic”, biegi „Żyrowik” oraz „Respondek” w Żyrowej, przemarsz pochodu w ramach tzw. 

„Świętego Marcina”, bieg „Pomarańczowa Pomoc”. W miesiącu lipcu nawiązano współpracę z 

Komendą Wojewódzką Policjo w Opolu, gdzie nadzorowano prace związane z obsługą monitoringu 

miejskiego, który miał rejestrować przemarsz pielgrzymów z dworca PKP na Górę św. Anny.

Należy również wspomnieć, że straż podejmowała szereg innych działań , nie represyjnych, 

wynikających ze zgłoszeń mieszkańców oraz innych podmiotów jak również radnych i członków 

samorządów mieszkańców. Udzielono 35 asyst zarówno pracownikom referatów Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach, jak też pracownikom socjalnym MGOPS. Asystowano również 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Krapkowic, Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Koksownik” przy czynnościach wobec właścicieli zaniedbanych lokali. W ramach 

akcji „Zima” wraz z pracownikami MGOPS penetrowano pustostany oraz miejsca gromadzenia się 

osób bezdomnych. Ponadto zabezpieczano teren po pożarze w lokalu budynku socjalnego Hotelu 

Zębiec A-3 w Zdzieszowicach. Po otrzymaniu zgłoszenia o niewybuchach w Krępnej -  

zabezpieczono teren występowania tych niewybuchów aż do przybycia patrolu saperskiego. 

Ponadto uczestniczono w akcji zabezpieczeniowej po pojawiającej się informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Przyjmowano i 

interweniowano wobec nietypowych zgłoszeń dot. m.in. problemu zbyt szybkiej jazdy kierowcy 

pługu przez co odśnieżany śnieg wracał z powrotem na oczyszczony wcześniej przez mieszkańca 

chodnik, rozmawiano z właścicielem firmy wykonującej prace brukowe zbyt ciężkim sprzętem, 

przez co w okolicznych domostwach dochodziło do znacznych drgań, interweniowano u zarządcy 

lamp z powodu ich świecenia przez okres kilku dni czy też udano się na miejsce interwencji w 

sprawie dziwnych odgłosów pochodzących z piwnicy jednego z budynków. Nadmieniam, że 

strażnicy każde zgłoszenie wnikliwie analizują, niekiedy też właśnie załatwiają takie problemy 

mieszkańców które u osób postronnych wydawać by się mogły błahymi a wręcz śmiesznymi.
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Na początku września, po inauguracji roku szkolnego, przez okres kilkunastu dni 

obejmowano opieką rejon przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego w Zdzieszowicach, w pobliżu 

Szkoły Podstawowej nr 1. Taka obecność umundurowanego strażnika wpływała motywuj ąco na 

poruszające się pojazdy, a także dawała odczucie bezpieczeństwa uczniów korzystających z 

przejścia dla pieszych.

Chciałabym też nadmienić, iż formacja Straży Miejskiej w Zdzieszowicach to nie formacja, 

która tylko i wyłącznie prowadzi czynności prewencyjne podczas patroli. Zdzieszowiccy strażnicy 

zainicjowali interesującą akcję „Sprzątamy tereny zielone” połączoną z ogólnopolską akcją „Dzień 

bez śmiecenia”. Nawiązali kontakt z kilkoma instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę 

środowiska zdobywając znaczną ilość gadżetów, które później były rozdawane uczestnikom akcji. 

Ponadto zdobyli sponsorów w celu zorganizowania wspólnego ogniska i związanym z tym 

pieczeniem kiełbasek. Do współpracy i sprzątania zaprosili radnych, szefów osiedli, władze miasta 

oraz uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu miasta oraz ze Szkoły Podstawowej w Żyrowej. 

Ponadto strażnicy przeprowadzili szereg pogadanek z uczniami m.in., Szkoły Podstawowej w 

Januszkowicach pod kątem używania prawidłowego opału w piecach c.o., z dziećmi ze świetlicy 

samorządowej w Jasionej prowadzili rozmowę w sprawie bezpiecznych wakacji. Z kolei z 

maluchami z przedszkoli w Żyrowej prowadzili pogadanki na temat budowy i bezpiecznego 

korzystania z roweru, a maluszki ze zdzieszowickiego przedszkola „Ochronka” miały okazję 

wysłuchać pogadanek o bezpiecznym zachowaniu się w sytuacjach zagrożeń.

W miesiącu październiku 2016 roku formacja Straży Miejskiej została objęta planowaną 

kontrolą przez Wydział Prewencji KWP w Opolu.

Reasumując uzyskane wyniki uważam, że są one adekwatne do posiadanych uprawnień i 

środków i wynoszą: 21 mandatów karnych na kwotę 2.230,00 zł, zastosowano 208 pouczeń, 

skierowano 6 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.
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